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PROGRAM JAVNE S LUŽBE NA PODROČJU SADJARSTVA 2021  

- VS EBINS KI DEL: PEČKARJI IN KOORDINACIJA 

 

 

1. UVOD 
 

Slovenski sektor sadja ima realne možnosti za tehnološki napredek in velik razvojni in tržni potencial, kar med  

drugim izv ira iz naravnih danosti, tradicije, uveljavljenosti okolju prijaznih načinov pridelave in možnosti za 

nadaljnji razvoj na tem področju, kakovostnega znanja, ugodne geografske lege, velikega tehnološkega 

potenciala, velikih rezerv na področju porabe, ki se kažejo še vedno v prenizki stopnji samooskrbe s sadjem. Pri 

razvoju mednarodno konkurenčnega sadjarstva in ob upoštevanju zelo v isokih  okoljevarstvenih standardov je 

tudi v Sloveniji treba še naprej vlagati v nova znanja.    

 

 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmeti jsko gozdarski zavod Maribor  v notranji organizacijski enoti 

Sadjarski center Maribor za izvajan je nalog v sadjarstvu opravlja naslednje naloge:  

 introdukcija pečkarjev,  

 tehnologije pridelave pečkarjev,  

 zagotavljanje izhodiščnega razmnoževalnega materiala pečkarjev,  

 strokovno-tehnična koordinacija v sadjarstvu 

 

1.1 Pravna podlaga 
 

- Zakon o kmet ijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17); 

- Uredba o javnih službah strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 60/17).  

 

 

1.2 Cilji de javnosti JS v sadjarstvo v obdobju 2018-2024 
 

Cilji JS v sadjarstvu, ki jih zasledujemo v obdobju 2018-2024, so naslednji  

 

Program dela javne službe temelji na strategiji razvoja in ukrepov kmet ijske politike za sadjarstvo katerega 

strateški cilj je: 

 

- povečanje obsega proizvodnje sadja in pridelave ra zličnih sadnih vrst; 

- izboljšanje konkurenčnosti in kakovosti;  

- povečanje porabe sadja 

- povezovanje strokovnih služb.   

 

 

1.3 Vsebinski program Sadjarskega centra Maribor za JS v sadjarstvu po strokovnih 

nalogah v letu 2021 
 

 introdukcija pečkarjev,  

 tehnologije pridelave pečkarjev,  

 zagotavljanje izhodiščnega razmnoževalnega materiala pečkarjev,  
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 strokovno-tehnična koordinacija v sadjarstvu.  

 

 

2. PROGRAM PO STROKOVNIH NALOGAH 
 

2.1. INTRODUKCIJA  PRIDELAVE PEČKARJEV - JABLAN IN HRUŠK 

Dolgoročni cilji: 

 

- zagotavljanje neodvisnih podatkov o sortah, klonih in podlagah za jab lano in hruško na osnovi večletnih 

fenoloških opazovanj, meritev parametrov vegetativne rasti in rodnosti ter pomoloških analiz plodov, ki so 

prilagojene slovenskim pedo-klimatskim razmeram, 

- uvajanje sort, ki so odpornejše proti različnim škodljivcem in boleznim v skladu z usmeritvijo k oko lju  

prijazn im načinom pridelave in b i lahko izboljšale ponudbo jabolk in hrušk v Sloveniji;  

- uvajanje novih sort, klonov in podlag v pridelavo v S loveniji;  

- dopolnitev Sadnega izbora sort,   klonov in podlag glede na rezultate preizkušanj;  

 

 

Dolgoročni kazalniki : 

 

- vzdrževanje in dopolnjevanje kolekcije najzanimivejših sort jablan in h rušk za potrebe introdukcije;  

- število sort jablan in hrušk, ki so vključene v introdukcijo; 

- število preizkušenih sort jablan in hrušk, ki so vključene v Sadni izbor za Slovenijo.  

 

 

Introdukcija- jablana 

Lokacija Sadjarski center Gačnik  – Izvajalec naloge  

 

 

Vsebina in obseg naloge  

 

Introdukcija sort in klonov sadnih rastlin se izvaja v Sloveniji od leta 1958. Poleg navedenih strokovnih nalog so 

v tem obdobju potekali nekateri pro jekt i, v katerih so bili pridobljen i še dodatni podatki o opazovanih sortah. V 

obstoječih kolekcijskih nasadih in na terenu so zasajene tako domače kot tuje registrirane sorte, za katere so v 

okviru dosedanjih strokovnih nalog ugotavljali prilagojenost slovenskim rastnim razmeram in primernost za 

pridelavo. Svetovno prebivalstvo še naprej raste, zato je treba poiskati načine za povečanje proizvodnje z višjimi 

donosi in manjšimi izgubami, s čimer se čim bolj zmanjša uporaba zemljišč in drugih virov, ki postajajo vse 

redkejši. Toda rastlinska pridelava ima širše gospodarske in okolijske koristi kot le povečanje proizvodnje hrane.  

 

 

Razvoj novih izboljšanih sort, na primer z višjo kakovostjo, povečuje vrednost in tržnost pridelkov na svetovnem 

trgu. 

 

Namen naloge introdukcije sadnih rastlin je preizkušati novejše tržno zanimive sorte, klone in podlage. Do sedaj 

smo nalogo 'introdukcija ' imenovali 'posebno preskušanje sort in podlag sadnih rastlin'. Posebno preskušanje 

introdukcijskih sort je b ilo v p reteklosti razdeljeno kot Introdukcija faze I in II. Z novo uredbo in novim 

programom introdukcije to poimenovanje ukinjamo. Po novem se introdukcija nove sorte izvaja le kot prejšnja 

Introdukcija I, na vsaj 10-ih drevesih oz. rastlinah dotične preskušane sorte ali klona. Ostali poskusni material 

iste sorte se sedaj vzdržu je in opisuje kot del vzdrževanja nasada. Ker je po novem ta preostanek sadik oz. dreves 
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namenjen bodočim tehnološkim poskusom, ga razvrščamo in po potrebi opisujemo v razdelku Tehnologije 

pridelave.   

 

Z izbiro ustreznih podlag se lahko pridelava določenih sadnih vrst intenziv ira in s tem se širi možnosti pridelave 

določene sadne vrste tudi na rastiščih, ki so do zdaj veljala za manj ustrezna. Za dobro rodnost sadnih rastlin 

potrebujemo podlago, ki je  dobro kompatibilna s sorto in podlago. Za celovito oceno sorte, klona in podlage je 

potrebno izvajanje introdukcije in tudi tehnoloških poskusov. Ker se v pridelavi že kažejo vpliv i spremenjenih  

podnebnih razmer, se delo usmerja ne le v iskan je novih tehnoloških rešitev, prilagojen ih spremenjen im 

podnebnim razmeram (npr. dolgotrajna suša, padavine v času zorenja, škodljivci, bolezni), ampak tudi v iskanje 

primernejših sadnih vrst, sort in podlag v pridelavi. Obdobje trajanja preskušanja je pri sortah v povprečju od pet 

do sedem rodnih let, pri podlagah pa od osem do devet let, zarad i ugotavljanja redne rodnosti, zaradi 

neskladnosti sorte s podlago ter zaradi naknadnega propadanja dreves (zlasti pri marelici in hruški). Odbrana 

sorta oziroma podlaga na osnovi majhnega števila preučevanih dreves v introdukciji ne da dovolj informacij, 

kako moramo z n jo ravnati v proizvodnih nasadih. Obetavne nove sorte oziroma podlage podrobneje preučijo v 

tehnoloških poskusih. Preizkušanja se odvijajo v večjih pridelovalnih območjih, zato je treba pripraviti izbor 

ustreznih sort glede na tiste tehnološke značilnosti sort, ki so pomembne za gospodarno pridelavo kakovostnega 

sadja in imajo za razvoj slovenskega sadjarstva poseben pomen. Najpomembnejši kriteriji pri odločanju obsega 

preizkušanja v introdukciji (število sort pri posamezni sadni vrsti, obseg  opazovanj in meritev, obseg analiz) so 

predvsem obstoječi obseg pridelave ter gospodarski pomen posamezne sadne vrste in želena širitev perspektivnih 

sadnih vrst v Sloveniji. Treba je upoštevati tudi lokalni pomen posamezne sadne vrste oziroma posamezne 

panoge in hkrati možnost nadaljnje širitve sadne vrste v pridelovalnih razmerah Slovenije g lede na njen tržni 

potencial. 

 

Na lokaciji Sadjarskega centra Maribor se izvaja tudi introdukcija podlag. (Glej priloga programa)  

Izvajalec naloge introdukcije sadnih rastlin za jablano in hruško je KGZS – Zavod Maribor. Podizvajalci te 

naloge so: 

 

 Kmetijski inštitut Slovenije – Oddelek za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo 

 Biotehniška fakulteta - Oddelek za agronomijo  

 KGZS- Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica – sadjarski center Bilje  

 

Lokacije preizkušanja so naslednje: Sadjarski center Maribor – Gačnik, poskusni sadovnjak Kmetijskega 

inštituta Slovenije Brdo pri Lukovici, sadovnjak Biotehniške fakultete v Biljah. 

 

 

 

 

 

Introdukcija- jablana 

Lokacija Brdo pri Lukovici – podizvajalec KIS  

 

Vsebina in obseg naloge  

 

V letu 2021 bomo nadaljevali s preizkušanjem sort; Gold Pink (Gold Chief), Baya Marisa ter Inored (Story), ter 

na  škrlup odporne sorte: Bonita, SQ 159 (Natyra), CH 101 (Galiwa), Ladina, Solaris, Rubelit in Xeleven 
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(Swing) ter 2 novi sorti, ki na škrlup nista odporni:  Galmac ter MC38 (Crimson Snow). Vseh devet sort je bilo 

na lokaciji Brdo pri Lukovici posajenih pomladi 2018.  

 

Na lokaciji preizkušanja Brdo pri Lukovici so drevesa jablan posajena na razdalji 1 m v vrsti, medvrstni prostor 

je 3,3 m. Podlaga sort jab lan v preizkušanju je šibko rastoča podlaga M9.  

 

Introdukcija - hruška 

Lokacija: Hortikulturni center Bilje – Biotehniška fakulteta 

 

Vsebina in obseg naloge  

 

Hruška je sadna vrsta, pri kateri se je v zadnjih 10 let ih velikost nasadov prepolovila. Zaradi tega so raziskave s 

področja novih sort in podlag zelo pomembne. V letu 2017 je bila posajena nova kolekcija 3 sort hrušk na 2 

lokacijah, ki jih bomo spremljali v naslednjih letih. V letu 2020 smo dodatno posadili še zaščiteno sorto Fred na 

2 lokacijah, ki jih bomo spremljali v naslednjih letih  

 

Metode dela 

 

Za introdukcijo sort sadnih rastlin se uporabljajo  metode, podane na predlog sortne komisije za sadne rastline oz. 

standardne in v svetu splošno veljavne in uveljavljene metode preizkušanja. Uporabljajo se metode CPVO - TP: 

oznaka za Protokole za preizkušanje RIN Urada Skupnosti za rastlinske sorte (CPVO Protokoli) ali UPOV - TG: 

oznaka za Smern ice za preizkušanje RIN Mednarodne zveze za varstvo novih sort rastlin (Smernice UPOV).  

 

Spremljan je sort temelji na opazovanju in opravljenih meritvah generativnih  in vegetativnih parametrov. 

 

Jablana, hruška: 

 

Opravljajo se meritve:  

– obsega debla, jakost cvetenja, spremljan je fenofaz;  

– splošna tehnološka vrednost in prilagojenost sorte (klona) našim podnebnim razmeram;  

– ugotavljanje rodnega potenciala (elementi rodnosti); 

– odpornost na gospodarsko pomembne bolezn i in škodljivce (škrlup, plesen, uši, kaparji; pršica...) in  

odpornost na stresne razmere ( suša, mraz) v naših podnebnih razmerah;  

– obiralno okno – določitev časa obiranja; 

– vrednotenje zunanjih lastnosti plodov; 

– vrednotenje notranjih lastnosti plodov 

– skladiščenje; 

– degustacija. 

 

 

Podlage. 

Lokacija izvajanja naloge je Gačnik  

 

- Opravljajo se meritve: obsega debla, cvetenje, spremljanje fenofaz;  

- splošna tehnološka vrednost in prilagojenost podlage našim podnebnim razmeram;  

- ugotavljanje rodnega potenciala (elementi rodnosti);  

- odpornost na gospodarsko pomembne bolezn i in škodljivce (škrlup, plesen, uši, kaparji, pršica...) in  

odpornost na stresne razmere ( suša, mraz) v naših podnebnih razmerah;  

- kompatibilnost podlage in sorte; 

- odpornost na utrujeno zemljišče 

- drugo 
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Pregled letnih ciljev in kazalnikov za določene izvajalce naloge Introdukcija, v letu 2021  

 

Letni cilji  JABLANA 

 lokacija GAČNIK 

Kazalniki za doseganje letnih ciljev: JABLANA lokacija 

GAČNIK 

glede na interes pridelovalcev, organiziranih skupin, 

zadrug,.. bo narejena analiza vključevanja novih sort v 

program introdukcije. V kolikor jasnih predlogov ni se 

vključijo sorte, ki jih ponudijo konzorciji v testiranje 

 

posredovani  predlog ali druge oblike izražanja interesa 

 

 

pridobivanje novih sort jablan  za namen introdukcije 

(dogovori, pogodbe, licence, transport sadik do mesta 

sajenja) 

 

pridobljene nove jablanove sorte za namen introdukcije 

(število pridobljenih novih sort)  

 

meritve in opazovanja na terenu (čas cvetenja, določitev T 

stadija, določitev časa zorenja, količina pridelka, kakovost 

pridelka) 

 

 

 

 

vzorčenje plodov - analiza kakovost za izvajalce in 

podizvajalce naloge 

vrednotenje časa in intenzitete cvetenja  

določitev T- stadija 

določitev obiralnega okna (5 testiranj po sorti) 

ocena pridelka v 1letu 

degustacija plodov prve generacija  

skladiščenje nekaterih plodov 

vzorčenje plodov (število analiz) 

 

pridobivanje in spremljanje  novih  jablanovih podlag za 

namen preizkušanja na lokaciji Gačnik 

 

Vzpostavitev kontaktov v tujini 

koordinacija licenčnih pogodb 

usklajevanje odobritve in pojasnila dejavnosti 

predplačilo 

ureditev dokumentov za transport 

transport 

podpis licenčnih in klubskih zahtev 

meritve in opazovanja na terenu opazovanja, sajenje, vzdrževanje 

priprava poročila mesečna poročila in letno poročilo 

priprava razstave plodov organizacija  razstave plodov v introdukcijo vključenih 

jablanovih sort v mesecu novembru ob obeležitvi 50 let 

slovenskega sadjarskega društva  

organizacija javne razstave na SCMb, ter organizacija drugih 

razstav 

prenos znanja, delavnice, obiski študentov, individualni 

razgovori in obiski, delavnice z specialisti za sadjarstvo, 

delavnice + obiski študentov, popisna lista, število člankov v 
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članki, obiski v tujini (dogovori in podpisi licenc, prevzem 

blaga, izobraževanje na kongresih posvetih, individualni 

razgovori o lastnostih sort in podlag) 

COBIS,  

predavanja študentom na FKBV 

oblikovanje sadnega izbora, sestanki, koordinacije izpolnjene vse obveznosti za revizijo sadnega izbora 

izobraževanje zaposlenih udeležitev dveh ISHS kongresov na temo jablane v tujini 

(Italija, Francija) 

Koordiniranje z mednarodno EUFRIN skupino za sorte in 

podlage 

Pridobitev novih podlag in usklajevanje raziskave z 

podlagami 

Koordinacija za pridobitev novih sort jablan Kontakt v tujini, obisk sejma, posveta, delovne skupine 

Sodelovanje z drugimi inštitucijami (fakultete, JSKS,  

študentje in drgugi) 

Izvedba analiz zrelosti (omejeno število vzorčenj 200) 

Letni cilji  JABLANA - lokacija - BRDO Kazalniki za doseganje letnih ciljev: 
JABLANA lokacija BRDO 

 pridobivanje novih jablanovih sort za namen introdukcije 

(dogovori, pogodbe, licence, transport sadik do mesta sajenja)  

 

meritve in opazovanja na terenu (čas cvetenja, čas zorenja, 

količina pridelka) 

pridobljene nove jablanove sorte za namen introdukcije (število 

pridobljenih novih sort) 

 vrednotenje časa in intenzitete cvetenja pri 10-ih jablanovih 

sortah; 10 opazovanj 

 meritve pridelka 10 – ih jablanovih sort; 10 x 2 = 20 meritev 

 vzorčenje plodov za analize vzorčenje plodov z namenom določanja optimalnega časa 

(Streiffov index) za obiranje pri 10 sortah; 10 x 3 vzorčenj 

 vrednotenje zunanjih lastnosti plodov (barva ploda, oblika ploda, 

masa ploda) 

opravljeno vrednotenje zunanjih lastnosti plodov pri 10 –ih 

jablanovih sortah (barva ploda, oblika ploda); 10 vrednotenj 

 vrednotenje notranjih lastnosti plodov (organoleptična ocena);  opravljena degustacijska ocena za 10 sort; 10 degustacij 

 vrednotenje skladiščne sposobnosti plodov v razmerah 

skladiščenja v navadni hladilnici (vlaga 95 %, temperatura 4 °C) 

ugotovljene skladiščne sposobnosti plodov za 10 sort 

 priprava razstave plodov v introdukcijo vključenih jablanovih 

sort  

organizacija  razstave plodov v introdukcijo vključenih jablanovih 

sort 

 priprava faznih in končnega poročila za leto 2021 pripravljena in oddana fazna ter končno poročilo za leto 2021 

Letni cilji  HRUŠKA - lokacija -HC BRDO Kazalniki za doseganje letnih ciljev: HRUŠKA lokacija  HC 

BRDO 

meritve in opazovanja na terenu (čas cvetenja, obseg debla, 

količina pridelka); 

vrednotenje plodov (barva ploda, dimenzije ploda, oblika 

ploda, masa ploda, degustacijska ocena, suha snov, trdota 

plodov); 

vrednotenje časa cvetenja hrušk za 4 sorte; 

meritve obsega debla ter količine pridelka hrušk za 4 sorte x 2 

lokaciji;   

vrednotenje plodov in laboratorijske analize (dimenzije ploda, 

oblika ploda, masa ploda, degustacijska ocean, suha snov, trdota) 

hrušk za 4 sorte x 2 lokaciji;  

prenos znanja 
napisano letno poročilo 

 

 

Preglednica: Pregled sort vključenih v introdukcijo ali v spremljanje dozorevanja, na lokaciji Gačnik, v letu 2021 

 

LO KACIJA, LETO  SAJENJA, OBDOBJE 

PREIZKUŠANJA 
SORTE IN ŠTEVILO DREVES  

     
Lokacija: Sadjarski center Gačnik 
Leto sajenja: pomlad 2006 
Obdobje preizkušanja= 2010-2021 
Izvajalec: SCMb 

Gerk: 5327498 
Površina: 0,78 ha 

 

 
Antares® Dalinbel, Topaz, Opal®, Luna, Sirius, Kanzi, Mairac, Diwa, 
Gala schniga, Gala brookfield, Autum Gala, Fuji in Fuji kloni, 
Braeburn in kloni, Santana,eko Fuji, Eko Gala 

 
- Spremljanje dozorevanja – določitev obiralnega okna 
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Naloga spremljanja podlag je vodena kot introdukcija, kar pomeni da spremljamo vegetativne in generativne 

parametre d revesa oz. posamezne podlage. Za strokovnejšo prepričanje pa bomo poskus različnih podlag 

vrednotili tudi z laboratorijskimi analizami, ki jih bomo opravljali v lab oratoriju Biotehniške fakultete v 

Ljubljani. Gre za specialno določitev fenolnih snovi, ki bi lahko bile pri različnih podlagah različno prisotne. 

Analize ob vodenju v laboratoriju BF opravljamo sami.  

 

 
Preglednica: Pregled sort vključenih v introdukcijo ali v spremljanje dozorevanja, na lokaciji KIS- Brdo pri Lukovici, v letu 2021 

 

LO KACIJA, LETO  SAJENJA,  

OBDOBJE PREIZKUŠANJA,  

GERK PID, POVRŠINA 

SORTE oz. PODLAGE, ŠTEVILO   

Lokacija: Brdo pri Lukovici  

Leto sajenja: pomlad 2015 

Obdobje preizkušanja: 

(ZAČETEK 2018, ZAKLJUČEK 2021) 

GERK PID: 4611914, Površina: 16,5 m
2 

Ime lokacije: Pod šolo – kolekcija introdukcija 

Preizkušanje 1 nove rdečemesnate jablanove sorte Bay 3484 s 

tržnim imenom Baya Marisa; 5 dreves  

 

Ime lokacije: Ekološki nasad Gačnik II  

 
Lokacija: Sadjarski center Gačnik 
Leto sajenja: pomlad 2013 

Obdobje preizkušanja= 2013-2023 
Izvajalec: SCMb 
Gerk: 5413075 
Površina: 0,82 ha 

Ime lokacije: Odporne sorte 
 

Lokacija: Sadjarski center Gačnik 
Leto sajenja: pomlad 2006 

Obdobje preizkušanja: 2008-2021 
Izvajalec: SCMb 
Gerk: 4190902 

Površina: 1,29 ha
 

Ime lokacije: Jablane parcela 5 

 
 
Lokacija: Sadjarski center Gačnik 
Leto sajenja: pomlad 2018                                   
Obdobje preizkušanja: 2018 - 2025 
Izvajalec: SCMb 

Gerk: 5662683 
Površina: 0,48 ha 
Ime lokacije: Jablane parcela 7      

 

 
Lokacija: Sadjarski center Gačnik 
Leto sajenja: pomlad 2018                                   
Obdobje preizkušanja: 2018 - 2025 

Izvajalec: SCMb 
Gerk: 5662683 
Površina: 0,48 ha 

Ime lokacije: Podlage parcela 7     
 

 

 

Lokacija: Sadjarski center Gačnik 
Leto sajenja (cepljenje): pomlad 2020                                   
Obdobje preizkušanja: 2021-2027 
Izvajalec: SCMb 

Gerk: 4190846; Površina: 0,11 ha 
Ime lokacije: Podlage parcela 2     

 

 
 
 
Introdukcija: 

Dalinco, Ariane, Crimson crips®COOP 39, Lafayette, CIVG 198* 
Modi®, Story® Inored, Galiwa, Topaz, Lafayette. 
 

- Fenologija, spremljanje vegetativnih parametrov, 

določevanje obiralnega okna 

 
Evelina Roho, Jonagold Jonaprince Wilton’s®, Civni Red - Rubens 
Red®, 

 
- Spremljanje fenologije, dozorevanja 

Introdukcija : 

Galaval, Golden Parsi da Rosa® (120), Crimson Snow® (70), 
Bonita (100), SQ 159 Natyra® (80), Rubelit, Baya Marisa (rdeče 
mesnata),  Dliryan, Ladina. 
 

 
- Fenologija, spremljanje vegetativnih parametrov, 

določevanje obiralnega okna 

 

 
 
 
 
Introdukcija novih podlag na sorti Gala – galaval 

 
- AR 486 
- AR 680 

- MICH 62396/B10 
- G41 
- G11 

 Fenologija, spremljanje vegetativnih parametrov, določevanje 
obiralnega okna 

 
 
Introdukcija : Sorta : Topaz 
Podlaga : 

 G11+topaz 

 G41+topaz 

 G202+topaz 

 SUPORTER 4+topaz 

 M9 337+topaz 

 G969 +topaz 
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Lokacija: Brdo pri Lukovici  

Leto sajenja: pomlad 2015  

Obdobje preizkušanja:  

(ZAČETEK 2018, ZAKLJUČEK 2021) 

GERK PID: 4611961, Površina: 33 m
2
 

Ime lokacije: Nad lipo – ekološki nasad 

Preizkušanje 1 nove na škrlup odporne jablanove sorte Inored 

s tržnim imenom Story; 10 dreves   

 

Lokacija: Brdo pri Lukovici  

Leto sajenja: pomlad 2018 

Obdobje preizkušanja: 

(ZAČETEK 2020, ZAKLJUČEK 2024) 

GERK PID: 4611961, Površina: 66 m
2
 

Ime lokacije: Nad lipo – ekološki nasad  

Preizkušanje 2 novih na škrlup odpornih jablanovih sort 

:Bonita in SQ 159 (Natyra), 2 x 10 dreves 

Lokacija: Brdo pri Lukovici  

Leto sajenja: pomlad 2018 

Obdobje preizkušanja: 

(ZAČETEK 2020, ZAKLJUČEK 2024) 

GERK PID: 4611914, Površina: 66 m
2
 

Ime lokacije: Nad lipo – ekološki nasad 

Preizkušanje 2 novih na škrlup odpornih jablanovih sort : 

Imara in CIV M 49, 2 x 10 dreves 

Lokacija: Brdo pri Lukovici  

Leto sajenja: pomlad 2018 

Obdobje preizkušanja: 

(ZAČETEK 2020, ZAKLJUČEK 2024) 

GERK PID: 4611914, Površina: 33 m
2
 

Ime lokacije: Pod šolo – kolekcija introdukcija 

Preizkušanje 1 nove zgodaj zoreče jablanove sorte Galmac s 

tržnim imenom Camelot; 10 dreves  

 

Lokacija: Brdo pri Lukovici  

Leto sajenja: pomlad 2018 

Obdobje preizkušanja: 

(ZAČETEK 2021, ZAKLJUČEK 2025) 

GERK PID: 4611914, Površina: 99 m2 

Ime lokacije: Nad lipo – ekološki nasad 

Preizkušanje 3 novih na škrlup odpornih  jablanovih sort: 

Dalinette (Choupette), Dalinsweet in CIV I3D7-123, 3 x 10 

dreves  

 

 
Preglednica: Pregled sort vključenih v introdukcijo ali v spremljanje dozorevanja, na lokaciji Bilje - HC, v letu 2021 

LO KACIJA, LETO  SAJENJA, OBDOBJE,  

GERK PID, POVRŠINA 
SORTE oz. PODLAGE , ŠTEVILO   

Lokacija: Sadjarski center Bilje 07 

Leto sajenja: 2007 

Obdobje naloge: (2010-2021) 

Izvajalec: Sadjarski center Maribor 

Podizvajalec: BF 

GERK: 4147470 

Površina: 2160 m
2
 

Ime lokacije: Bilje  

Preizkušanje 6 podlag (sejanec hruške, kutina MA, Fox, Farold 40 -

Daygon, lastne korenine, kutina BA 29), na katere so cepljene 3 sorte 

(Viljamovka, Fetelova in Konferans); 270 dreves. 

 

Skupaj: 6 hruševih podlag x 3 sorte 

Lokacija: Hortikulturni center Biotehniške fakultete (HC BF), 

Miren; Laboratorijsko polje BF (BF), Ljubljana 

Leto sajenja: 2017 

Obdobje naloge:  (2019 - 2024) 

Izvajalec: Sadjarski center Maribor 

Podizvajalec: BF 

GERK: 1588603, 3602311 

Površina: 540 m
2 

Ime lokacije: Bilje, Ljubljana 

 

Preizkušanje 3 sort (Karmen, Celina, Viljamovka), na dveh lokacijah 

(HC BF Miren in BF Ljubljana); 90 dreves. 

 

Skupaj: 3 sorte hrušk x 2 lokaciji   
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2.1.1. JABLANA – spremljanje dozorevanja lokacija Gačnik   

 

Določitev optimalnega  časa obiranja določene sorte je ena izmed pomembnejših tehnoloških odločitev. Pri 

preizkušanju novejših sort jablan, moramo kot končno priporočilo posredovati tudi natančne podatke o 

dozorevanju, določitvi obiralnega okna za določeno  sorto in priporočila o kakovosti jabolk za skladiščenje. Za 

določanje časa obiranja jabolk uporabljamo metode, kjer za določanje okvirnih rokov obiranja jabolk 

uporabljamo podatke, ki jih dobimo z merjenjem čvrstosti mesa, spremljanjem razgrajevanja škrob a ter 

merjen jem vsebnosti suhe snovi in kislin. S strojem za testiranje zrelosti plodov (Pimprenelle) določamo 

obiralno okno sorte na natančen, enostaven in sodoben način. Pridobljeni podatki so primerljiv i s podatki na 

mednarodnih območjih.  

 

 

Metode dela za dozorevanje  

 

Najprej se odbere vzorec jabolk v obsegu do 30 plodov. Vzorec oberemo na višini drevesa 1,5 – 2m, z vseh 

položajev nameščenih plodov. Vzorec mora biti obran kot povprečna informacija odbranega vzorca, kar pomeni 

da vsebuje plodove, ki so bolj zreli, manj zreli ali nezreli. Ustrezno odbran in nepoškodovan vzorec dostavimo 

na stroj (Pimperenelle), ki avtomatsko opravi fizikalne in kemijske meritve, ki so pomembne za zanesljivo 

določitev parametrov zrelosti. Stroj izmeri maso posameznega ploda kot tudi povprečje v (g), trdoto mesa ploda 

jabolka (kg/cm
2
), ki ga določi z avtomatskim penetrometrom, topno suho snov (°Brix), ter vsebnost kisline, 

izraženo kot jabolčna kislina (g/l). Po končanem postopku, ki traja do 10 minut, nam poda analizno poro čilo. Gre 

za enostaven in sistematičen način določevanja parametrov zrelosti. Vzorec ni izpostavljen tveganju ročnih 

meritev. Vzorec za določitev optimalnega obiralnega okna ponovimo povprečno v petih ponovitvah (od začetka 

dozorevanja pa vse do prezrelosti). Odstopanja in tveganja postopka: Stro j je certificiran in vsakršen dvom v 

verodostojnost podatkov je napačen. Pri morebitnem odstopanju, ki se lahko zgodi, se stroj samodejno ustavi in 

zahteva umeritev procesa. Odstopanje procesa  meritev sladkorja izraženega v Brix°  lahko odstopa za± 

0,2°Brix. 

 

Pregled letnih ciljev in kazalnikov:  

 

Letni cilji Kazalniki za doseganje letnih ciljev 

spremljanje dozorevanja za namen uskladitve z javno svetovalno 
službo, 

200 analiz  (razdeljene med vse KG Zavode (Maribor, 
Ljubljana, Nova Gorica, Murska Sobota, Novo Mesto) 

 

izvajanje  analize za spremljanje introdukcije faza I – 
lokacija Brdo. 

koordinacija 
izvedene  analize 
določitev obiralnega okna (5 testiranj po sorti) 

obdelava podatkov 
posredovanje podatkov  

 

izvajanje  analize za spremljanje introdukcije faza I – 
lokacija Gačnik. 

koordinacija 
vzorčenje 
izvedba analiz 

določitev obiralnega okna (5 testiranj po sorti) 
obdelava podatkov 

 

izvajanje  analize za spremljanje introdukcije faza II – 
lokacija Gačnik. 

koordinacija 
vzorčenje 
izvedba analiz 

določitev obiralnega okna (5 testiranj po sorti) 
obdelava podatkov 

prenos informacij - rezultatov delavnice, posveti, predavanja, razstave, degustacije, gradiva, 
članki 

poročanje in obdelava podatkov mesečna poročila in letno poročilo 
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priprava razstave plodov organizacija  razstave plodov v introdukcijo vključenih 
jablanovih sort) 

*Analize narejene po dodatnih zahtevah pridelovalcev bodo narejene na tržni postavki Centra.  

 

 

2.1.2 Vzdrževanje naloge introdukcija  

 

Vsebina in obseg  

 

Vzdrževanje rastlinskega materiala sadnih rastlin zajema naslednja opredeljena področja  

 Naloga  Introdukcije se deli  tudi na delež naloge namenjen vzdrževanju (vzdrževalna dela) in vzpostavljanju 

nasadov in druge infrastrukture, saj  potrebuje primerno oskrbovano površino, primerno mehanizacijo za 

izvajanje  naloge, vsekakor pa je vsako leto potrebno za nalogo opraviti načrtovanje izvedbenih del, izvest in 

kontrolirati lastno delo, upoštevati racionalno rabo energije, materiala in časa, skrbet da se varuje zdravje in  

okolje, komunicirati s strokovnimi službami in strankami, skrbeti za razvo j podjetnih lastnosti, pripravit i teren za 

sadovnjak in izvest napravo sadovnjaka, gojit in oskrbovati nasad do rodnosti in v rodnosti, izvaja varstvo 

nasada, obiranje sadja, nadzor nad škodljivci, sklad iščenja sadja in  navsezadnje je sadje potrebno prodati. Kljub 

vsemu, pa se med vzdrževanje mehanizacija prišteva še: redno pregledovanje in vzdrževanje kmet ijskih strojev, 

naprav in orodja, opravljamo nastavitve in manjša popravila kmetijskih strojev, naprav in orodij, dela v skladu z 

načeli dobre kmetijske prakse, zagotavljati kakovost dela na kmetijskem gospodarstvu, zagotavlja kakovost 

sadja, upošteva karenčne dobe skladno z navodili, pozna standarde kakovosti, poznati metode kontrole 

kakovosti….  

  
Preglednica: Pregled letnih ciljev in kazalnikov za vzdrževanje nasadov naloge Introdukcije  

Letni cilji Kazalniki za doseganje letnih ciljev 

opravljene strojne ure 

opravljeno gnojenje 

opravljeno škropljenje 

mulčenje 

druga vzdrževalna dela ( opora, popravila, montaže…) 

ponudbe 

prodaja 

vodenje evidenc 

fitosanitarni kontrolni pregledi 

vzorčenje nasada 

število strojnih ur (mulčenje) 

število ur porabljenih za prevoze 

število gnojenj (organska, mineralna) 4x 

število škropljenj 25x 

število mulčenj 6x 

število drugih nepredvidenih opravil, popravil 

Št. ponudb 

Pregled prodaje 

Kontrolni pregledi 

Vzročenje  nasada 1 x letno (150 dreves) poročilo  

 

Preglednica: Pregled površin vključenih v nalogo vzdrževanja za lokacijo Gačnik  

LO KACIJA, LETO  SAJENJA, OBDOBJE,  

GERK PID, POVRŠINA 
SORTE oz. PODLAGE , ŠTEVILO   

Lokacija: Gačnik 

Leto sajenja: 2006-2013 

Obdobje naloge: po potrebi 

Izvajalec: Sadjarski center Maribor 

GERK: 5413075,5327498,4190902,4190846 

Površina: 0,82 ha
, 
0,78 ha

 
, 1,18 ha 

Ime lokacije: Gačnik parcela  5 

 Različne sorte 

Lokacija: Gačnik 

Leto sajenja: 1999 

Obdobje naloge: redno vzdrževanje v letu 2018 

Izvajalec: Sadjarski center Maribor 

GERK: 419100 

Površina: 0,51 ha 

Ime lokacije: Nasad oreh 

vzdrževanje nasada orehov 
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Lokacija: Gačnik 

Leto sajenja: 1999 

Obdobje naloge:  redno vzdrževanje v letu 2018 

Izvajalec: Sadjarski center Maribor 

GERK: 4190980 

Površina: 0,37 ha 

Ime lokacije: Nasad leske 

 vzdrževanje nasada leske 

Lokacija: Gačnik 

Leto sajenja: 2014 

Obdobje naloge:  redno vzdrževanje v letu 2020 

Izvajalec: Sadjarski center Maribor 

GERK: 5265423 

Površina: 0,55 ha 

Ime lokacije: Stare sorte 

 Vzdrževanja nasada starih sort 

Lokacija: Gačnik 

Leto sajenja: 2006,2008 

Obdobje naloge:  redno vzdrževanje v letu 2020 

Izvajalec: Sadjarski center Maribor 

GERK: 5796256 

Površina: 0,30 ha 

Ime lokacije: Nasad češenj 

 Vzdrževanje nasada češenj 

 

 

 

 

 3.  TEHNOLOGIJA PRIDELAVE PEČKARJEV - JABLAN IN HRUŠK 

 

Dolgoročni cilji: 
 

 s preizkušanjem različn ih tehnologij pridelovanja sadnih rastlin bomo ponudili tehnološke rešitve za 

standarden  in ekološki način pridelave  

 vzpostaviti tehnologije za večjo produktivnost, višji hektarski pridelek in boljšo kakovost sad ja 

 prilagoditev na stresne situacije (voda, suša) 

 promocija sadja  

 

Vsebina in obseg naloge  

 

V tehnoloških poskusih, ki so se izvajali v okv iru dosedanjega posebnega preizkušanja sort (kot t. i. druga faza 

introdukcije), s mo na sortah in klonih sadnih rast lin že iskali nove tehnološke rešitve za doseganje višjega 

hektarskega pridelka, boljšo kakovost sadja in zmanjševanje stroškov pridelave v povezavi z ukrep i za blaženje 

posledic podnebnih sprememb. Po leg sorte ima izbira podlage pomembno vlogo pri prilago dljivosti na tip tal, 

izbiro tehnologije pridelave, odpornost na bolezni in škodljivce ter vpliv na količino in kakovost pridelka. 

Obetavne nove sorte, klone oziroma podlage sadnih rastlin se po končani introdukciji podrobneje preučijo v  

tehnoloških poskusih. V prihodnje je pridelovalcem sadja treba ponuditi nove tehnološke rešitve, ki bodo ob 

upoštevanju trajnostne rabe naravnih virov in okolijskih ciljev kmetijstva omogočale večjo produktivnost, 

manjšo odvisnost od vremenskih pogojev, višji hektarski pridelek in boljšo kakovost sadja. 

 

Izvajanje različnih tehnoloških ukrepov pri jablanah in hruškah in sicer :  

 

- mehanska rez, modificirane gojitvene oblike, strojno redčenje cvetov, kemično redčenje, protislansko 

zaščito (kadar je to potrebno), spremljanje učinka protitočnih mrež na migracijo škodljiv ih organizmov, 

povečanje rodnega nastavka pri jablani in hruškah ipd.;  

- posodobitev ekološkega načina pridelave;  
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- iskanje novih tehnoloških rešitev s stroji ali drugimi ukrep i za zmanjšan vnos sintetičnih snovi in 

majhna poraba energije iz neobnovljivih virov (odporne sorte) 

- preizkušanje in iskanje novih tehnoloških rešitev za spremenjene in ekstremnejše podnebne razmere;  

 

- spremljanje mikro klimatskih razmer, ter vplivov na rast  rastlin in razvoj populacij škodljivcev ; 

 

- različni načini mehanske obdelave tal oz. ne kemične metode zat iranja plevelov; 

 

- namakanje pod mrežo in izven mreže, model napovedi namakanja;  

 

 

 

Metode dela 

 

Vsaka tehnologija temelji na spremljanju generativnih in vegetativnih parametrov. Metode dela so protokoli 

poskusov, ki bodo podani v prilogi poročil.  

 

 

3.1.1. JABLANA – TEHNOLOGIJE PRIDELAVE –  TEHNOLOŠ KI POS KUS I – APLIKATIVNE 

RAZIS KAVE –  lokacija Gačnik  

 

 

Mehanska rez:  

 

Spremljan je najprimernejšega časa rezi, v kakšni meri izvesti korekcijo ročne rezi, vpliv na sorto, vpliv  rezi na 

stroške pridelave. 

 

 standardna ročna rez, rez vitkega vretena ki se izvaja v širšem obsegu v Sloveniji (februar)  

 strojna rez v času zimskega mirovanja z dodatkom ročne korekcije v tem času (marec)  

 strojna rez po obiran ju z dodatkom ročne rezi (konec septembra)  

 strojna rez in preobrazba podlage MM 106 v steno 

 

 

Letni cilji Kazalniki za doseganje letnih ciljev 

zastavitev poskusa 

analiza poskusa 

spremljanje fenofaz 

spremljanje poskusa in odzivi 

ustrezen izbor dreves 

popis fenofaz , štetje socvetij, T stadij 

vrednotenje količine in kakovosti pridelka Št. Plodov, velikostni in barvni razredi, analiza na parametre 

zrelosti 

poročanje o delu poročilo  

predstavitev dela na delavnici, skupine, predavanja posvet, delavnica, strokovni obisk v tujini, strokovna ekskurzija, 

sestanek, kongres v Nemčiji in Italiji 

 

 

LO KACIJA, LETO  SAJENJA, OBDOBJE,  

GERK PID, POVRŠINA 

SORTE oz. PODLAGE , ŠTEVILO   

Lokacija: Gačnik 

Leto sajenja: 2006 

Obdobje naloge: 2020-2021 

(ZAČETEK, ZAKLJUČEK) 

Izvajalec: KGZS- ZAVOD MARIBOR 

 

 

Dalinbel, Fuji, Gala MM106 
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SCMb 

GERK: 4190902 

Površina: 0,16 ha 

Ime lokacije: parcela 5 

 Skupaj: 540 dreves 

 

 

Nove vzgojne oblike za jablano 

 

Vse pogostejše usmerjanje sadjarstva k strojni obdelavi, kot posledici primanjkljaja delovne sile se je potrebno 

soočiti tudi s primerno strukturo dreves. Katera vzgojna oblika je fiziološko naj perspektivnejša pa seveda ni 

poznano. Pred let i s mo poskušali vpeljati drevesa vzgojne oblike Bibaum, Ta so v 7 let ih poskušanja vedno 

doživele nek nepojasnjen razlog propada. Sedaj se na sorti Galaval in Golden Parsi ukvarjamo z Novozelandsko 

vertikalno 2-D vzgojno obliko. Cilj preskušanja je da v sadovnjaku opravljamo dela ki so nezapletena, saj s  tem 

naučimo različne profile delavcev torej povečati želimo produkt ivnost in hkrat i čim več dela opraviti strojno.  

 

Vertikala 2-D – sistem zasnovan po principu fiziologije dreves;  

 večja prestrezna svetlobe => bližje provodniku =visoki izkoristki  

 »Bližje provodniku => dvodimenzionalna ravninska krošnja  

 »Razpršena površina listov => v isoko obsevanje = kakovost sadja  

                                                                                                            

Letni cilji Kazalniki za doseganje letnih ciljev 

vzpostavitev poskusa 

spremljanje fenofaz 

spremljanje odziva rastlin na določen ukrep 

analiza stanja med vegetacijo 

mehansko redčenje 

ustrezen izbor dreves 

popis fenofaz, cvetenje, T stadij 

mehansko redčenje  

vrednotenje količine in kakovosti pridelka Pridelek I in II razred (kg), analize parametrov zrelosti ( SS, trdota) 

poročanje o delu poročilo  

predstavitev dela delavnica 

 

 

LO KACIJA, LETO  SAJENJA, OBDOBJE,  

GERK PID, POVRŠINA 

SORTE oz. PODLAGE , ŠTEVILO   

Lokacija: Gačnik 

Leto sajenja: 2013 

Obdobje naloge: 2020-2024 

(ZAČETEK, ZAKLJUČEK) 

Izvajalec: KGZS – ZAVOD MB - scmb 

GERK: 5662683 

Površina: 0,13 

Ime lokacije: podlage 

 

 

Galaval, Golden parsi 

 

 Skupaj: 200 dreves 

 

 

Gnojenje jablane  

 

Na lokaciji Gačnik bomo izvajali poskus s ciljem reševanja prehranskih potreb drevesa s fertiligaci jskim  

gnojenjem. Poskus bomo zastavili v nasadu, ki je b il sajen v letu 2013. Izbrali bomo drevesa sorte  Coop 39 

Crimson Crisp. Sorta se v naših klimatskih pogojih dobro uvaja v proizvodnjo tako eko loških kot standardnih 

usmeritev. Na utrujenih zemljiščih je vidna šibka rast, ki bi jo delno lahko usmerjali s talno foliarno prehrano 

dreves. Poskus temelji na  izhodiščni analizi stanja. Ocenjevali bomo kakovost in količino pridelka.  

 

LO KACIJA, LETO  SAJENJA, OBDOBJE,  

GERK PID, POVRŠINA 

SORTE oz. PODLAGE , ŠTEVILO   
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Lokacija: Gačnik 

Leto sajenja: 2014 

Obdobje naloge:  2020-2022 

(ZAČETEK, ZAKLJUČEK) 

Izvajalec: kgzs- zavod Maribor - SCMb  

GERK: 5413075 

Površina: 0,30 ha 

Ime lokacije: odporne sorte 

 

Crimson crisp 

 

 

 

Skupaj: 600 dreves 

 

 

Letni cilji Kazalniki za doseganje letnih ciljev 

postavitev poskusa 

spremljanje fenofaz 

spremljanje stanja dreves po okužbi 

aplikacije foliarnih gnojil – specialni pršilnik 

ustrezen izbor dreves 

popis fenofaz, ,cvetenje, T stadij 

število aplikacij 

vrednotenje količine in kakovosti pridelka Ugotavljanje količine pridelka 

Kakovost pridelka bomo vrednotili z vzorčenjem  

poročanje o delu poročilo  

predstavitev dela Delavnica v okviru dozorevanja 

 

Preskušanje pripravk ov firs sun, plantonica, basfoliar, epin in drugi pripravki za krepitev rastlin  

 
Za ohranitev in dosego pridelka se v praksi uporabljajo različni pripravki, ki rastlino pred različn imi stresnimi 

situacijami varujejo. Večina teh pripravkov je potrebno preveriti in terenu poročati o podrobnostih delovanja na 

različne situacije. Vsi pripravki se preskušajo na lokaciji Gačn ik in bodo iz v rednoteni.  

 

Na lokaciji Gačnik bomo izvajali poskus s ciljem reševanja prehranskih potreb drevesa s  

LO KACIJA, LETO  SAJENJA, OBDOBJE,  

GERK PID, POVRŠINA 

SORTE oz. PODLAGE , ŠTEVILO   

Lokacija: Gačnik 

Leto sajenja: 2014 

Obdobje naloge:  2020-2022 

(ZAČETEK, ZAKLJUČEK) 

Izvajalec: kgzs- zavod Maribor - SCMb  

GERK: 5413075 

Površina: 0,30 ha 

Ime lokacije: odporne sorte 

 

Golden Parsi, Galiva, 

 

 

 

Skupaj: 600 dreves 

 

Letni cilji Kazalniki za doseganje letnih ciljev 

postavitev poskusa 

spremljanje fenofaz 

spremljanje stanja dreves po okužbi 

aplikacije foliarnih gnojil – specialni pršilnik 

ustrezen izbor dreves 

popis fenofaz, ,cvetenje, T stadij 

število aplikacij 

vrednotenje količine in kakovosti pridelka Ugotavljanje količine pridelka 

Kakovost pridelka bomo vrednotili z vzorčenjem  

poročanje o delu poročilo  

predstavitev dela Delavnica v okviru dozorevanja 

 

 

Poskus z regulatorjem rasti  

Po pozebah, kot je se je zgodila v letu 2020, veliko pridelovalcev ne želi ostat brez pridelka in uporabi pripravke 

na osnovi giberelinov. Uporabo regulatorjev je  potrebno preverit, saj je znano, da lahko uporaba giberelinov 

GA4 in GA7 izboljša kakovost jabolk. Raziskave so pokazale da je GA4 na jab lani učinkovitejši. Novagib ® je 

regulator rasti rastlin (fitoregulator), ki ugodno vpliva na fizio loške procese rastlin ter na ta način izboljša 

zavezovanje p lodov. 

 



                          

 

                           
 

 

 

                                                                                     Vinarska ulica 14, 2000 Maribor   

                                     tel.: (02) 228 49 00,  fax: (02) 251 94 82 
                                                                                E-pošta: info@kmetijski-zavod.si,  http://www.kmetijski-zavod.si/ 
 

 

 
 

LO KACIJA, LETO  SAJENJA, OBDOBJE,  

GERK PID, POVRŠINA 

SORTE oz. PODLAGE , ŠTEVILO   

Lokacija: Gačnik 

Leto sajenja: 2006 

Obdobje naloge:  2020-2022 

(ZAČETEK, ZAKLJUČEK) 

Izvajalec: kgzs- zavod Maribor - SCMb  

GERK: 4190846 

Površina: 0,08 ha 

Ime lokacije: odporne sorte 

 

Gala, 

 

 

 

Skupaj:150 dreves 

 
Letni cilji Kazalniki za doseganje letnih ciljev 

postavitev poskusa 

spremljanje fenofaz 

spremljanje stanja dreves po okužbi 

aplikacije foliarnih gnojil – specialni pršilnik 

ustrezen izbor dreves 

popis fenofaz, ,cvetenje, T stadij 

število aplikacij 

vrednotenje količine in kakovosti pridelka Ugotavljanje količine pridelka 

Kakovost pridelka bomo vrednotili z vzorčenjem  

poročanje o delu poročilo  

predstavitev dela Delavnica v okviru dozorevanja 

 

 
Standardno kemično redčenje  

 
Kemično redčenje plodičev jablane je neobhoden tehnološki ukrep v tržni pridelavi jabolk. Namen kemičnega redčenja 

plodičev jablane je zmanjšanje rodnega nastavka. Jablana, pogosto v normalnih razmerah obilno cveti in kasneje zaveže 

veliko število plodičev oz. plodov. V primeru povprečno dobrega cvetenja dreves je dovolj, če se v končni pridelek razv ije 

približno 5 - 30 odstotkov cvetov. V kolikor bi ves pomladanski rodni nastavek pustili na drevesu, bi se pojavi naslednji 

negativni pojavi: 

 

- preobilje plodičev v krošnji in posledično temu slaba kvaliteta plodov, ki bi bili zato majhni, neokusni, neobarvani, 

skratka netržni 

- prevelik rodni nastavek v pomladanskem času tudi preprečuje nastanek cvetnega brstja za drugo leto. Tako drevesa 

s preobilnim rodom v predhodnem letu, v naslednji pomladi ne cvetijo dovolj, ali pa celo ne cvetijo. Pojav 

imenujemo alternativna ali izmenična rodnost. 

 

Obravnavanja:  

 

1) kontrola  

2) ročno redčenje 

3) ATS 1% 

4) ATS 1% + metam. 160ppm 

5) ATS 1% + BA 80ppm 

6) ATS 1% + NAA 10ppm 

7) NAD 50ppm + BA 80ppm 

8) NAD 50ppm + NAA 10ppm 

9)   Metamitron 160ppm 1x 

10) Metamitron 160ppm 2x 

 

Izvajalec bo obravnavanja uskladil pred izvajanjem poskusa. Vsebina je še v usklajevanju  

LO KACIJA, LETO  SAJENJA, OBDOBJE,  

GERK PID, POVRŠINA 

SORTE oz. PODLAGE , ŠTEVILO   

Lokacija: Gačnik 

Leto sajenja:   
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Obdobje naloge: 2020-2021 

(ZAČETEK, ZAKLJUČEK) 

Izvajalec: kgzs- zavod Maribor 

GERK:  

Površina:  

Ime lokacije:   

Sorto bomo določili po oceni cvetenja v letu 2021 

 

Letni cilji Kazalniki za doseganje letnih ciljev 

zastavitev poskusa 

spremljanje fenofaz 

spremljanje stanja  

škropljenje poskusa 

ustrezen izbor dreves 

popis fenofaz, cvetenje, T stadij 

število aplikacij 

vrednotenje količine in kakovosti pridelka Število plodov, velikost plodov, analiza trdota plodov in  SS ( BRIX) 

poročanje o delu poročilo  

predstavitev dela delavnica, posvet, strokovni obisk v tujini, strokovna ekskurzija, 

sestanek, kongres v Nemčiji, Franciji in Italiji  

 

 

Redčenja plodičev v ekološki pridelavi:  

 

Kemično redčenje je nujen ukrep, ki ga nujno potrebujemo tudi v ekološki pridelavi. V ekološki pridelavi 

pripravkov za kemično redčenje plodičev nimamo in vse pomembnejše  so raziskave, s katerim sredstvom pa si 

lahko zadovoljivo pomagamo, da dosežemo kakovosten pridelek jabolk tudi v eko loški pro izvodnjo.  

 

Obravnavanja:  

 

 

1) Kontrola  

2) Ročno redčenje  

3) NAD 100ppm + BA 150ppm 

4) Tween 20 0,5% 2x 

5) Tween 80 0,5% 2x 

6) ATS 1% 

7) KHCO3 1,5% 

8) CaSx 2% 

9) CaSx 1,5% 2x 

 

 

LO KACIJA, LETO  SAJENJA, OBDOBJE,  

GERK PID, POVRŠINA 

SORTE oz. PODLAGE , ŠTEVILO   

Lokacija: Gačnik 

Leto sajenja:  2013 

Obdobje naloge: 2020- 

(ZAČETEK, ZAKLJUČEK) 

Izvajalec: kgzs- zavod Maribor 

GERK:  

Površina:  

Ime lokacije:   

 

 

Sorto bomo določili po oceni cvetenja v letu 2020 

 

Letni cilji Kazalniki za doseganje letnih ciljev 

zastavitev poskusa 

spremljanje fenofaz 

spremljanje stanja  

škropljenje poskusa 

ustrezen izbor dreves 

popis fenofaz, cvetenje, T stadij 

število aplikacij 

vrednotenje količine in kakovosti pridelka Število plodov, velikost plodov, analiza trdota plodov in  SS ( BRIX) 

poročanje o delu poročilo  
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predstavitev dela delavnica, posvet, strokovni obisk v tujini, strokovna ekskurzija, 

sestanek, kongres v Italiji, grčiji  

 

 
 

 
Alternativa glifosatu – mehanske obdelave tal  

 

V Sloveniji je s tovrstnim strojem že nekaj izkušenj. Glede na izkušnje v tujini pa bi ta lahko postal alternativa 

rabi herbicidov ali pa bo njihovo uporabo lahko vsaj dodatno zmanjšal. Prednosti in morebitne slabosti takih 

tehničnih rešitev se pokažejo šele po večletni rabi tovrstnih naprav. V letu 2018 bomo nadaljevali z natančnim 

sledenjem odziva dreves na tak način oskrbe. Z vrednotenjem vegetativnih odzivov dreves (prirast premera 

debla) in generativnih odzivov dreves (število cvetnih šopov, število in  masa plodov, notranja kakovost plodov) 

bomo po večletnem spremljan ju (5 let) lahko natančno vrednotili prednosti in slabosti takega načina oskrbe 

pasov pod drevesi ter oblikovali p riporočilo za rabo tovrstnih strojev v proizvodnih nasadih.  

 

 

LO KACIJA, LETO  SAJENJA, OBDOBJE,  

GERK PID, POVRŠINA 

SORTE oz. PODLAGE , ŠTEVILO   

Lokacija: Gačnik 

Leto sajenja: 2014  

Obdobje naloge:  2020-2021 

(ZAČETEK, ZAKLJUČEK) 

Izvajalec: KGZS zavod Maribor- SCMb 

GERK: 5413075  

Površina: 0,82 ha 

Ime lokacije: odporne sorte 

 

Dalinbel Antares, Topaz  

 

 

 

Skupaj: 600 + 100 dreves 

 

 

 

Letni cilji Kazalniki za doseganje letnih ciljev 

zastavitev poskusa 

analiza poskusa 

spremljanje fenofaz 

obdelava tal 

ustrezen izbor dreves 

popis fenofaz, ,cvetenje, T stadij 

število obdelav 

vrednotenje količine in kakovosti pridelka Količina pridelka, parametri zrelosti – analize (SS, trdota) 

poročanje o delu poročilo 

predstavitev dela delavnica strokovni obisk v tujini, strokovna ekskurzija, sestanek, 

kongres v Nemčiji in Italiji,  

 

Kontrolirano namakanje: 

 
V koncept racionalne rabe in ohranjanja naravnih virov sodi tudi kontrolirano namakanje. Za optimiranje 

namakanja in racionalno rabo vode imamo nameščeno  merilno opremo (TDR sonde) za določanje rastlinam 

dostopne vode. Uveljav itev kapljičnega namakanja je že p rinesla racionalizacijo porabljene energije (nizki t laki 

in majhne količine vode) in racionalizacijo porabe vode. Z nadzorovanim kapljičn im namakanjem si nadejamo 

dodatnih 30% prih rankov pri porabi energije in vode ob enako dobrih učinkih namakanja. Ta pričakovanja so 

povezana tudi s spoznanji, da je evapotranspiracija nasada pod mrežo manjša od nasada brez mreže. Poskus 

zastavljen na sorti Gala.  Poskus želimo nadgraditi z merilci prirasta ploda, ovrednotiti pa tudi dejstvo ali pod 

protitočno mrežo res lahko namakamo manj.  

 

 

LO KACIJA, LETO  SAJENJA, OBDOBJE,  

GERK PID, POVRŠINA 

SORTE oz. PODLAGE , ŠTEVILO   

Lokacija: Gačnik  
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Leto sajenja:  2006 

Obdobje naloge: 2018 - 2021 

(ZAČETEK, ZAKLJUČEK) 

Izvajalec: kgzs – zavod Maribor - scmb 

GERK: 4190902 

Površina: 0,14 ha 

Ime lokacije: parcela 5 

 

Gala 

 

 

Skupaj: 100 dreves 

 

Letni cilji Kazalniki za doseganje letnih ciljev 

zastavitev poskusa 

spremljanje fenofaz 

namakanje jablan 

ustrezen izbor dreves 

popis fenofaz, cvetenje, T stadij 

število namakanj, količina vode 

vrednotenje količine in kakovosti pridelka ob zorenju 

Kalibriranje sond in vgrajevanje sond Izvedba kalibracije kot naročilo BF, vgradnja sond ; lastna 

Vzpostavitev Aplikacije za namakanje Analiza in izvedba 

poročanje o delu poročilo 

predstavitev dela ob zaključku poskusa 

 

Preskušanje ekološkega škropilnega programa  - LOKACIJA Sadjarski center Maribor  

 

Kako vzpostaviti ekološki nasad, da bo v ekološki pridelavi  uspeh najbolj viden . Seveda je strategija sestavljena 

iz večjih ukrepov. Najboljša izb ira je kadar izberemo odporne sorte, ugodno živa tla ter ciljamo k uravnoteženim 

tehnološkim ukrepom. V nasadih jablanovih sort, odpornih proti škrlupu, se ni izvajalo intenzivno varstvo proti 

škrlupu. Zato so se razvile močna listna pegavost (Marsonina), ki ima podobne zahteve za razvoj kakor škrlup, 

cvetna monilija in bolezni lesa, ki se ob klasičnem varstvu ne pojavijo.  Močan napad škodljivcev vedno občutno 

poslabša kakovost pridelka ali celo ogrozi obstoj sadne rastline  

 

Letni cilji Kazalniki za doseganje letnih ciljev 

zastavitev poskusa 

spremljanje fenofaz 

namakanje jablan 

ustrezen izbor dreves 

popis fenofaz, cvetenje, T stadij 

število namakanj, količina vode 

vrednotenje količine in kakovosti pridelka ob zorenju 

poročanje o delu poročilo, brošura 

predstavitev dela ob zaključku poskusa 

 

LO KACIJA, LETO  SAJENJA, OBDOBJE,  

GERK PID, POVRŠINA 

SORTE oz. PODLAGE , ŠTEVILO   

Lokacija: Gačnik 

Leto sajenja:  2006 

Obdobje naloge: 2016 - 2021 

(ZAČETEK, ZAKLJUČEK) 

Izvajalec: KGZS – Zavod Maribor - SCMb 

GERK: 4190902 

Površina: 0,14 ha 

Ime lokacije: parcela 5 

 

 

Gala, Golden Parsi 

 

 

Skupaj: 100 dreves 

 

Preskušanje elektro statičnega pršilnika 

 

V zadnjih let ih je na slovenskem trgu moč kupiti p ršiln ike s t.i. elektrostatičnim načinom pršenja trajnih nasadov. 

Prednosti tovrstnih pršilnikov naj bi bili v mnogo boljšem (elektrostatičnem) oprijemu nanesenega škropiva na 

list. Problem je visoka cena navedenih pršilnikov, zato pridelovalce zanima, ali je tovrstna nabava pršilnikov 

opravičljiva, ali je rez mogoče izvajat i varstvo nasadov z manjšimi količinami škropiv. Ker tovrstnega pršilnika 

v SC MB n ima, smo se odločili za sodelovanje s podjetjem Evros ad na lokaciji Savci (Ormož), kjer takšen 

pršilnik imajo. Dogovorjeni smo za preizkus  primerjave navadnega in elektrostatičnega pršenja. Fitopatološki 
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vidik in tehnični vidik pokrovnosti škropiva bomo izvajali v sodelovanju s FKBV in oddelkom varstva rastlin 

KGZ Maribor. 

 

 

 

 

Letni cilji Kazalniki za doseganje letnih ciljev 

zastavitev poskusa 

spremljanje fenofaz 

namakanje jablan 

ustrezen izbor dreves 

popis fenofaz, cvetenje, T stadij 

število namakanj, količina vode 

vrednotenje količine in kakovosti pridelka ob zorenju 

poročanje o delu poročilo, brošura 

predstavitev dela ob zaključku poskusa 

 

LO KACIJA, LETO  SAJENJA, OBDOBJE,  

GERK PID, POVRŠINA 

SORTE oz. PODLAGE , ŠTEVILO   

Lokacija: Ormož 

Leto sajenja:   

Obdobje naloge: 2021--2023 

Izvajalec: KGZS – Zavod Maribor - SCMb 

GERK:  

Površina:  

Ime lokacije: 

 

 

 

Poskus  v usklajevanju 

 

 

 

 

 CRP projekt Obvladovanje marmorirane s mrdljivke (Halyomorpha halys) (S LO)  

 

Marmorirana smrd ljivka (Halyomorpha halys (Stål, 1855); [Hemiptera, Pentatomidae]) je predstavnik družine 

ščitastih stenic. Gre za invazivno, tujerodno in polifagno vrsto, ki izvira iz Vzhodne Azije. Sredi 90 -ih je bila 

vnesena v ZDA ter leta 2004 v Evropo. Danes je prisotna v večini evropskih držav. V novih okoljih se hitro 

prilagaja in uspešno razmnožuje, pri čemer razvije najmanj en popoln rod letno. Z naraščanjem populacij postaja 

moteč dejavnik v urbanem okolju ter v zadnjem času eden najbolj nevarnih škodljivcev v kmet ijski pridelavi. V 

Sloveniji s mo jo prvič odkrili leta 2017 v Šempetru pri Gorici. V slab ih dveh letih se je razširila na območje 

celotne Slovenije ter začela povzročati škodo v kmetijski pridelav i. Cilj projekta je poznavanje bionomije 

marmorirane s mrdljivke v lokalnih razmerah, kar p redstavlja predpogoj za načrtovanje uk repov za prebivalce v  

naseljih ter preprečevanje škode v kmetijski pridelavi. Marmorirana smrd ljivka je škodljivec, proti kateremu 

imamo trenutno v Sloveniji registrirana zgolj dva kemična pripravka. Potrebno je poiskati alternativno rešitev, ki 

bo učinkovita in hkrati ciljno specifična ter oko lju prijazna. Cilj projekta je razvit i in preizkusiti različne kemične 

in nekemične metode za zatiranje škodljivca na kmetijskih rastlinah s poudarkom na proučevanju metod z 

nizkim tveganjem (metoda privabi in ubij z uporabo atraktantov in posebnih sesalcev; uporaba privabilnih in  

loviln ih posevkov, uporaba eteričnih olj kot repelentov, uporaba biotičnih agensov [entomopatogene ogorčice in 

glive ter proteinski toksini iz gob], uporaba protiinsektnih mrež) ter po iskati optimalne kombinacije ukrepov za 

preprečevanje škode v kmetijski pridelav i. V pro jektu bodo sodelavci preučevali tudi zastopanost domorodnih 

parazitoidov. Rezu ltati raziskave domorodnih jajčnih parazitoidov stenic bodo prispevali k boljšemu poznavanju 

domorodne koristne favne ter njenega odziva ob vnosu in naselitvi nove tujerodne vrste. 

 

V letih 2003 in 2004 smo posadili poskus z dvema gojitvenima oblikama na jablani (različne sorte, podlaga M9, 

sončna os in ozko vreteno). V tem vzdrževanem nasadu bomo štiri vrste prekrili z enovrstno protiinsektno 

mrežo, dve z mrežo proti jabolčnemu zavijaču in dve s podaljšano protitočno mrežo. Prekrita drevesa bomo 

primerjali z neprekrito kontrolo v istem nasadu. V času obiranja bomo vzorčili plodove in vrednotili n jihovo 

poškodovanost pod mrežama in na prostem.  
 

 

Letni cilji  in kazalniki za doseganje letnih ciljev v tabelarični obliki 
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Preglednica 1: Letni cilji in kazalniki za doseganje letnih ciljev in kazalnikov za nalogo Tehnologije prideleave pečkarjev - jablana 

Letni cilji Kazalniki za doseganje letnih ciljev 

Zaščita nasada jablan z enovrstno protiinsektno mrežo - postavitev mreže proti jabolčnemu zavijaču (2 vrsti po 90 m) in 
do tal podaljšane protitočne mreže u (2 vrsti po 90 m) 

Preučevanje učinkovitosti metod za spremljanje navzočnosti 
marmorirane smrdljivke v nasadu 

- postavitev ene piramidalne vabe s feromonom (Trecee) v nasad, 
tedensko pregledovanje vab 

Vrednotenje poškodovanosti plodov po marmorirani smrdljivki 
- jemanje vzorcev (6) v obeh obravnavanjih in kontroli, 

pregledovanje plodov na poškodbe 

 
 

LOKACIJA, LETO SAJENJA, OBDOBJE,  

GERK PID, POVRŠINA 
SORTE oz. PODLAGE, ŠTEVILO  

Lokacija: Bilje 
Leto sajenja: 2003/2004 

Obdobje naloge: 2020-2023 
Izvajalec: KGZS – Zavod MB, SC Maribor Gačnik 
Podizvajalec: KGZS – Zavod GO, SC Bilje 

GERK PID: 4147470 del 
Površina: 1.400 m

2
 

Ime lokacije: Bilje 

prvotno poskus z gojitvenimi oblikami: vitko vreteno in sončna os 

(2 goj. obliki) Fuji Kiku 8, Fuji Raku Raku, na podlagi M9, 280 
dreves 
 
 

Skupaj: 2 sorti, 280 dreves 

 

 

3.2.1. Demonstarcijski poskusi:  

 
Čistilna platforma RemDray 

  

V letu 2019 smo urediti p latformo za trajnostno ureditev ravnanja z odpadnimi tekočinami, ki vsebujejo ostanke 

fitofarmacevtskih sredstev (FFS). Na kmetijskem gospodarstvu je pomembno, da se izvajajo najboljše kmet ijske 

prakse in s tem prepreči onesnaženje voda, zlasti iz točkovnih virov. Ker kot poskusna postaja teh zahtev nismo 

dosegali, s mo bili že večkrat opozorjeni na pravilno uporabo odpadnih voda, ki so se nepravilno odv ajala v  

meteorne akumulacije  

 

Točkovni viri so nenamerne okolijske emisije FFS, ki se lahko pojavijo med njihovo uporabo pri varstvu rastlin. 

Večinoma nastanejo med mešanjem in polnjen jem škrop iln ice oz. pršiln ika kot nenamerno razlitje FFS in po 

škropljenju oz. pršenju z neustreznim odstranjevanjem ostankov škropilne brozge ali vode, ki se uporablja za 

čiščenje škropiln ic oz. pršilnikov.  

 

Če se s temi viri onesnaženja ne upravlja na ustrezen način, lahko predstavljajo več kot 50 % onesnaženja 

površinskih voda. Preprečevanje emisij iz točkovnih virov je prvi način za zaustavitev onesnaženja voda. Učinek 

točkovnih virov je pogosto podcenjen, zato je treba v zvezi s tem izboljšati ozaveščenost, da bi lahko  

pridelovalci ustrezno ukrepali in s tem preprečili onesnaženje vode. 

 

Skupaj s podjetjem Syngenta smo se dogovorili o nabavi tega sistema, ki pa je v dobo dveh let na preskušanju. 

Platforma se imenuje RemDry, in pridelovalcem zagotavlja p reprosto, učinkovito in trajnostno rešitev za 

upravljanje z ostanki odpadnih tekočin, ki vsebujejo FFS. RemDry ima inovativno zasnovo rezervoarja in  

mobilno čistilno platformo, ki p ridelovalcu omogoča prilagodljivost. 

 

Sistem RemDry podpira Syngenta Crop Protection AG. Razvila ga je skupaj s podjetjema Ecomembrane Srl in  

Uptofarm Srl (spin-off podjetje Oddelka za kmet ijske, gozdarske in prehranske vede (DISAFA) - Univerza v  

Torinu, Italija). 

 

Narejena je iz robustne in odporne PVC membrane. Enostavna in hitra namestitev na gola tla in uporaba z 

razgrinjan jem/zlaganjem na kraju samem. Velikost je prilagojena glede na pršilnik (nošeni in vlečeni) in  
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škropilnice (nošene in vlečene). Naša platforma je velikosti (S tip: 6 x 6 m). Uporablja se za uporabo med 

mešanjem in polnjenjem, za praznjen je ostankov škropilne brozge iz rezervoarja in za čiščenje škropilnic oz. 

pršilnikov. Odpadne tekočine se zberejo v osrednji zbiraln ik in se prečrpajo v rezervoar RemDry.  

 

RemDry je sestavljen iz osmero kotnega jeklenega rezervoarja, prekritega s prozorno streho in s stranskimi 

odprtinami. Zasnova omogoča maksimalen prehod oziroma izkoristek vetra in sončne svetlobe. 

Enostavna in hitra namestitev brez potrebe po pritrditvi na betonsko površino (za večjo stabilno st so na voljo 

sidrne točke). Rezervoar RemDry lahko sprejme do 2.500 L odpadne tekočine. Opremljen je z debelo osnovno 

folijo in dodatno notranjo folijo, ki zadrži vse odpadne tekočine, ki se vlijejo v rezervoar. Voda iz odpadne 

tekočine izhlap i zaradi de lovanja sončne svetlobe in vetra, pri čemer ostanki FFS ostanejo kot suha usedlina na 

notranji foliji. Folija se varno odstrani v centru za ravnanje z odpadki, ko suhi depozit doseže nivo za 

odstranjevanje. RemDry mora biti uporabljen v skladu z lokalnimi oko lijskimi predpisi in postavljen na varno 

razdaljo od vodotokov in cest, delovnih in stanovanjskih območij ter prostorov, kjer se zadržujejo živali. Prav 

tako morajo b iti na voljo ustrezni centri za ravnanje z odpadki.  

 

Letni cilji Kazalniki za doseganje  letnih ciljev 

Vzpostavitev platforme Teren Gačnik 

Predstavitev namena Delavnica 

Uporaba sistema Gačnik 

Praktične izkušnje Delavnica 

Spremljanje potrebne tekočine za učinkovito pranje Meritve (do 20x) 

Prenos znanja (delavnice) delavnice 

 

 

 

3.2.2  JABLANA – TEHNOLOGIJE PRIDELAVE – TEHNOLOŠKI POSKUSI – 

APLIKATIVNE RAZISKAVE - Lokacija Brdo pri Lukovici 

 
 

 Tržni potencial sorte Karneval  

 

V letu 2020 smo zaključili z nalogo ‘’Primerjava ekonomike integrirane in ekološke pridelave jabolk na primeru  

sort Fuji in Fujion’’. V letu 2021 nameravamo začet i z novo nalogo ‘’Tržni potencial sorte Karneval’’. Odločitev 

zanjo temelji na potrebi po dopolnitvi sortimenta ekološko pridelanih jabolk v Sloveniji.Ta je trenutno v največji 

meri vezana na pridelavo sorte Topaz. Sorta Karneval bi lahko s svojim atrakt ivnim  in prepoznavnim v idezom 

plodov ter količinsko več kot povprečnim pridelkom dopolnila ponudbo ekološko pridelanih jabolk. V nalogi 

bomo spremljali skladiščno sposobnost plodov v razmerah kontrolirane atmosfere ter opravili degustacijo plodov 

v več časovnih zaporedjih. Plodovi za skladiščenje bodo vzorčeni na dveh lokacijah (Brdo pri Lukovici, Krško). 

Kot primerjalna sorta za degustacijo nam bo služila sorta Topaz.  

 

 

Preglednica: Letni cilji in kazalniki za doseganje letnih ciljev in kazalnikov za poskus ''Tržni potencial sorte Karneval'' 

Letni cilji Kazalniki za doseganje letnih ciljev 

- vzorčenje plodov sorte Karneval z dveh lokacij pridelave (Brdo pri 

Lukovici, Krško) z namenom skladiščenja v razmerah kontrolirane 

atmosfere  

povzročeni in skladiščeni plodovi sorte Karneval z dveh lokacij 

pridelave 

 

- degustacija plodov sorte Karneval v več časovnih zaporedjih po 

izskladiščenju 

 opravljene degustacije plodov sorte Karneval v več časovnih 

zaporedjih po izskladiščenju  



                          

 

                           
 

 

 

                                                                                     Vinarska ulica 14, 2000 Maribor   

                                     tel.: (02) 228 49 00,  fax: (02) 251 94 82 
                                                                                E-pošta: info@kmetijski-zavod.si,  http://www.kmetijski-zavod.si/ 
 

 

 
 

Poizkus izbranih talnih preparatov/substratov v nasadu jablan ob obnovi sajenja  

 

Pri obnovi sadovnjakov je v zadnjih letih velik problem utrujenost tal. Na trgu je veliko različnih pripravkov, 

rastnih spodbujevalcev, pripravkov na osnovi mikroorganizmov in organskih gnojil, ki naj bi spodbujali mlada 

drevesa k boljši rasti. Pro izvajalci in ponudniki treh sredstev podajajo mnoge pozitivne učinke, ki pa večinoma 

niso znanstveno podprte. Z poskusom želimo ovrednotiti vpliv izbranih preparatov za izboljšanje tal na rast in 

pridelek rastlin v prvih letih po sajenju. Poskus bomo predvidoma spremljali dokler drevesa ne dosežejo polne ga 

rodnega volumna. Poskus  izvajamo na sorti Gala/M9 v dveh vrstah od katerih je ena gnojena z kompostiranim 

hlevskim gnojem druga ne. Znotraj vsake vrste so obravnavanja razporejena s statistično zasnovo naključnih  

blokih (4 ponovitev). 

 

Obravnavanja: 

 

1.      Kontrola 

2.      PRP Sol 

3.      Bacillomix (nit rifikacijske bakterije)  

4.      Humistar (huminske kisline) 

5.      Micogel MYC 4000 (mikorizne g live) 

6.      Eurovix - Biopromoter (organsko gnojilo ) 

7.      Rhizocell (izboljševalec tal)  

8.      Litho FR+ in agrovit (granuliran apnenec in bioakt ivne komponente) 

 

Letni cilji Kazalniki za doseganje letnih ciljev 

Postavitev poskusa Zasnova poskusa na pomlad.  

Ocene cvetenja. 

Meritve vegetativnega prirasta enoletnih poganjkov. 

Obiranje pridelka v dveh velikostnih razredih. 

Vrednotenje kakovosti plodov. 

Statistični izračun - ANOVA. 

Pisanje poročil in objava na spletni strani. 

Meritve vegetativne rasti 

Meritve pridelka 

Izračun statistike 

Diseminacija rezultatov 

      

LO KACIJA, LETO  SAJENJA, OBDOBJE,  

GERK PID, POVRŠINA 
SORTE oz. PODLAGE, ŠTEVILO   

Lokacija: Brdo pri Lukovici  

Leto sajenja: 2012 (pomlad) 

Obdobje preizkušanja: (ZAČETEK 2020) 

Izvajalec: KIS 

GERK PID: 5659019 

Površina: 200 m2 

Ime lokacije: Nad lipo 

 

 

 

 

Gala/M.9, 150 dreves 

 

 

 Poizkus stacionarnega pršilnega sistema za namen zapoznitve cvetenja dreves in kot inovativni  sistem 

stacionarnega, breztraktorskega varstva sadovnjakov 

 

V predvidenem poskusu želimo preverit i izvedljivost ohlajevanja dreves in s tem zapozn itve razvoja fenofaz 

dreves tako, da bi se čas cvetenja zamaknil na čas, ko več ni nevarnosti za pozebo. Ohlajevanje d reves dosežemo 

s t.i. evaporativnim ohlajanjem, z načinom pulzivnega nekaj sekundnega pršenja vode v polurnih intervalih. 

Takšen sistem omogoča porabo majhnih ko ličin vode ob vzpostavitvi stacionarnega pršilnega sistema - 

mikrooroševanja.  
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V nadaljevanju želimo razvit i in postaviti v nasadu sistem stacionarnih pršilcev za namen varstva pred boleznimi 

in škodljivci. Omenjeni system še nikjer ne deluje, je le v različnih fazah razvoja v najbolj razvit ih sadjarskih 

državah sveta. Obetamo si zasnovo inovativnih postavitev mikrorazpršilcev s posebnim kontejnersk im odjemom 

potrebnih odmerkov škropiv.  

 

 

 

Letni cilji Kazalniki za doseganje letnih ciljev 

Zasnova poskusa na pomlad. Preizkus funkcioniranja postavitve poskusa. 

Zamenjava pršilnih šob in drugih nedelujočih elementov. 

Pršenje z vodo v različnih pulzirajočih sekundnih razmikih. 

Beleženje fenofaz cvetenja. 

Statistični izračun - ANOVA. 

Pisanje poročil in objava na spletni strani. 

Sledenje fenofaz cvetenja 

Izračun statistike 

Diseminacija rezultatov 

 

LO KACIJA, LETO  SAJENJA, OBDOBJE,  

GERK PID, POVRŠINA 
SORTE oz. PODLAGE, ŠTEVILO   

Lokacija: Brdo pri Lukovici  

Leto sajenja: 2012 (pomlad) 

Obdobje preizkušanja: (ZAČETEK 2020) 

Izvajalec: KIS 

GERK PID: 5659019 

Površina: 200 m2 

Ime lokacije: Nad lipo 

 

 

 

 

Gala/M.9, 150 dreves 

 

      

3.2.3. HRUŠKA – TEHNOLOGIJE PRIDELAVE – TEHNOLOŠKI POSKUSI – 

APLIKATIVNE RAZISKAVE - Lokacija BF - Bilje  

 
Vsebina in obseg naloge  

 

Hruška je sadna vrsta, pri kateri se je v zadnjih 10 let ih velikost nasadov prepolovila. Zaradi tega so raziskave s 

področja novih sort in podlag zelo pomembne, še posebej kombinacija sorta/podlaga. Podlaga lahko vpliva na 

vegetativno rast (bujnost rasti) in generativni razvoj sadne rastline (ko ličina in kakovost pridelka). Hruška je 

znana po svoji neskladnosti s kutino; kutinove pod lage niso enako dobro skladne s hruševimi sortami. V poskus, 

ki s mo ga zastavili, bomo vključili dve kutinovi podlagi (Kutina MA in Kutina BA 29) in ju cepili s sorto 

Harrow Sweet. Omenjeni kombinaciji sorta/podlaga bomo posadili na 3 različnih razdaljah s ajenja (1,2, 1,6 in  

2,0 m). V letu 2021 bomo spremljali vegetativno rast dreves, v naslednjih letih pa tudi količino in kakovost 

pridelka sorte Harrow Sweet, ki je ed ina sorta našega Sadnega izbor, ki je  odporna na hrušev bakterijski ožig.  

 
Metode dela, če niso predpisane  

Tehnologije pečkarjev – vrednotenje poskusa se izvaja po znanih metodah dela.  

 

 
Preglednica: Letni cilji in kazalniki za doseganje letnih ciljev in kazalnikov za nalogo Tehnologije pridelave hrušk 

Letni cilji Kazalniki za doseganje letnih ciljev 

 meritve in opazovanja na terenu (vegetativna rast); 
 

meritve obsega debla in volumna krošnje za 2 podlagi posajeni v 3 
različnih razdaljah sajenja  

prenos znanja napisano letno poročilo 
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LOKACIJA, LETO SAJENJA, OBDOBJE,  
GERK PID, POVRŠINA 

SORTE oz. PODLAGE , ŠTEVILO  

Lokacija: Sadjarski center Bilje 21 
Leto sajenja: 2021 

Obdobje naloge:  
(ZAČETEK 2021, ZAKLJUČEK 2028) 
Izvajalec: Sadjarski center Maribor 
Podizvajalec: BF 

GERK: 4147468 
Površina: 360 m

2
 

Ime lokacije: SC Bilje 

 
Sorta Harrow Sweet, 54 dreves. 

 
 
 
 

 
Skupaj: 2 podlagi x 3 obravnavanja   

 
3.2.4 VZDRŽEVANJE  RASTLINS KEGA MATERIALA  

 

Lokacija SC  Gačnik  

 

Vzdrževanje rastlinskega materiala sadnih rastlin zajema nasade, ki v letu izvajanja programa niso vključeni v 

nalogo introdukcije ali tehnoloških poskusov in čakajo na primeren ukrep ali sanacijo.  

 

Lokacija SC Maribor  

 

Letni cilji Kazalniki za doseganje letnih ciljev 

opravljene strojne ure 

opravljeno gnojenje 

opravljeno škropljenje 

mulčenje 

druga vzdrževalna dela ( opora, popravila, montaže…) 

ponudba drevesničarjem 

prodaja 

vodenje evidenc 

fitosanitarni kontrolni pregledi 

vzorčenje nasada 

število strojnih ur 

število gnojenj (organska, mineralna) 4x 

število škropljenj 25x 

število mulčenj 6x 

število drugih nepredvidenih opravil 

  

Št. ponudb 

Pregled prodaje 

Kontrolni pregledi 

Vzročenje  nasada 1 x letno (150 dreves) poročilo  

 

LO KACIJA, LETO  SAJENJA, OBDOBJE,  

GERK PID, POVRŠINA 
SORTE oz. PODLAGE , ŠTEVILO   

Lokacija: Gačnik 

Leto sajenja: 2006-2013 

Obdobje naloge: po potrebi 

Izvajalec: Sadjarski center Maribor 

GERK: 5413075,5327498,4190902,4190846 

Površina: 0,82 ha
, 
0,78 ha, 1,29 ha

 
, 1,18 ha 

Ime lokacije: Gačnik parcela 2 in 5 

Sorta se izbere pred cvetenjem ko lahko odberemo za določen 

tehnološki poskus dovolj ustrezna drevesa. Zajete so površine 

podane v gerku. 

  

Lokacija: Gačnik 

Leto sajenja: 1999 

Obdobje naloge: redno vzdrževanje v letu 2018 

Izvajalec: Sadjarski center Maribor 

GERK: 419100 

Površina: 0,51 ha 

Ime lokacije: Nasad oreh 

vzdrževanje nasada orehov 

Lokacija: Gačnik 

Leto sajenja: 1999 

Obdobje naloge:  redno vzdrževanje v letu 2018 

Izvajalec: Sadjarski center Maribor 

GERK: 4190980 

Površina: 0,37 ha 

Ime lokacije: Nasad leske 

 vzdrževanje nasada leske 
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Lokacija: Gačnik 

Leto sajenja: 2014 

Obdobje naloge:  redno vzdrževanje v letu 2020 

Izvajalec: Sadjarski center Maribor 

GERK: 5265423 

Površina: 0,55 ha 

Ime lokacije: Nasad leske 

 Vzdrževanja nasada starih sort 

Lokacija: Gačnik 

Leto sajenja: 2006,2008 

Obdobje naloge:  redno vzdrževanje v letu 2020 

Izvajalec: Sadjarski center Maribor 

GERK: 5796256 

Površina: 0,20 ha 

Ime lokacije: Nasad leske 

 Vzdrževanje nasada češenj 

 

 

Spremljanje prisotnosti škodljivih organizmov:  

 

Spremembe v mikroklimi, ter v dinamiki razvoja populacij škodljivih in koristnih organizmov bomo 

spremljali po metodi ugotavljanja začetka naleta populacije škodljivcev ter spremljali prisotnost morebitnih  

novih škodljivcev. Poročilo vsebuje zimsko oceno škodljivcev, začetek pojava določenega škodljivca in  

spremljanje populacij novih vrst škodljivcev. Pri tovrstnih opazovanjih so relevantna le večletna opazovanja. 

Zato bomo nadaljevali z opazovanji razvoja populacij nekaterih najpomembnejših škodljivcev (jabolčni zavijač, 

rdeča sadna pršica, listne uši, zavijači lupine sadja) in najpomembnejših naravnih sovražnikov škodljivih pršic 

(predatorske pršice).  

 

LO KACIJA, LETO  SAJENJA, OBDOBJE,  

GERK PID, POVRŠINA 

SORTE oz. PODLAGE , ŠTEVILO   

Lokacija: Gačnik 

Leto sajenja: 2006-2018 

Obdobje naloge:  vsa leta 

(ZAČETEK, ZAKLJUČEK) 

Izvajalec: KGZS- zavod Maribor - SCMb 

GERK:  5413075,4190846,04190902 

Površina: 3 ha 

Ime lokacije: intenzivni nasadi , parcela 2,5 odporne sorte 

 

 

 

 

Skupaj: 5 ha 

 

Letni cilji Kazalniki za doseganje letnih ciljev 

izbor mikro lokacij 

pregled vabe 

konfuzija 

št. lokacij 

št. vab 

površina konfuzije 

spremljanje dinamike naleta škodljivca ob ustreznem času 

poročanje o delu poročilo 

predstavitev dela ob zaključku poskusa 

 

 

3.2.5  Vzdrževanje poskusnega materiala pečkarjev - jablana in hruška v letu 2021 - Lokacija SC Bilje 

 

V Sadjarskem centru Bilje kot rezervn i lokaciji za pridelavo pečkarjev smo v preteklosti zastavili poskuse na 

jablani in hruški. Tudi na Primorskem intenzivno pridelujemo jabolka in hruške (Vipavska dolina, Posočje, 

Brkini z okolico, Istra …), pridelovalci pa želijo dobiti odgovore glede sortimenta, gojitvenih oblik in podlag. V 

Biljah s mo v preteklih dveh desetletjih posadili več introdukcij hruške. V letih  2003 in  2004 smo posadili poskus 

z dvema gojitvenima oblikama na jablan i (različne sorte, podlaga M9, sončna os in ozko vreteno), nekaj let  

kasneje (2011) pa še na bolezni odporne sorte jablane. Opazovanje slednjih še traja, poskus z gojitveno obliko  pa 

smo po zaključku spremljanja večkrat uporabili za manjše tehnološke poskuse. Poskus s podlagami za hruško 
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(2010) se je 2018 zaključil, bomo pa vseeno še spremljali fenofaze in skupen pridelek ter opazovali drevesa v 

vegetaciji. Vse tri nasade bomo vzdrževali.  

 

V letu 2020 smo obnovili manjši del nasada jablan z odpornimi sortami Merkur, Red topaz, Eco lette in 

Karneval. Za leto 2021 načrtujemo poskusno saditev odporn ih sort Inobi, Mandy, Dalinette, Dalinsweet Story
®

 

Inored in Soprano. V letu 2021 bosta oba nova nasada še vzdrževana, poskusa ne bomo še vrednotili.  

 

Letni cilji in kazalniki za doseganje letnih ciljev v tabelarični obliki  

 
Preglednica: Letni cilji in kazalniki za doseganje letnih ciljev in kazalnikov za nalogo Vzdrževanje poskusnega materiala pečkarjev - jablane 
in hruške 

Letni cilji Kazalniki za doseganje letnih ciljev 

Meritve in opazovanja na terenu (fenofaze, količina pridelka) - meritve količine pridelka odpornih sort jablan (po drevesu, teža 
50 plodov) 

Obnova dela nasada jablan z odpornimi sortami - krčitev, priprava zemljišča in sajenje 0,04 ha jablan 

Zasnova tehnološkega poskusa na hruški - priprava zemljišča in sajenje 0,04 ha hrušk 

Vzdrževanje nasadov - vzdrževanje 0,53 ha nasada jablan in 0,3 ha nasada hrušk 

 

 

LOKACIJA, LETO SAJENJA, OBDOBJE,  
GERK PID, POVRŠINA 

SORTE oz. PODLAGE, ŠTEVILO  

lokacija: Bilje 
Leto sajenja: 2007 
Obdobje naloge: 2010-2024 

Izvajalec: KGZS – Zavod MB, SC Maribor Gačnik 
Podizvajalec: KGZS – Zavod GO, SC Bilje 
GERK PID: 4147470 
Površina: 3.000 m

2
 

Ime lokacije: Bilje 

prvotno preizkušanje podlag (lastne korenine, kutina MA, kutina 
BA, FOX, Farold, sejanec hruške), na katerih so cepljene sorte 

Viljamovka, Abate Fetel in Konferans  
 
Skupaj: 6 hruševih podlag, 3 sorte; 180 dreves 

 

Lokacija: Bilje 

Leto sajenja: 2003/2004 
Obdobje naloge: 2005-2024 
Izvajalec: KGZS – Zavod MB, SC Maribor Gačnik 
Podizvajalec: KGZS – Zavod GO, SC Bilje 

GERK PID: 4147470 
Površina: 4.500 m

2
 

Ime lokacije: Bilje 

prvotno poskus z gojitvenimi oblikami: vitko vreteno in sončna os 

(2 goj. obliki) in osem sort (Gala Galaxy, Z. delišes Reinders, 
Braeburn, Fuji Kiku 8, Fuji Raku Raku, Juliet in štiri nove odporne 
sorte – Merkur, Red Topaz, Ecolette in Karneval) na podlagi M9, 
150 dreves 

 
Skupaj: 10 sort, 900 dreves 

 

Lokacija: Bilje 
Leto sajenja: 2011,2021 

Obdobje naloge: 2013-2026 
(Izvajalec: KGZS – Zavod MB, SC Maribor Gačnik 
Podizvajalec: KGZS – Zavod GO, SC Bilje 
GERK PID: 4147470 

Površina: 800 m2 
Ime lokacije: Bilje 

Na bolezni odporne  nove sorte jablan Gaia, Gemini, Fujion, 
Renoir, A907-74, Isaaq (l. 2011) in Inobi, Mandy, Dalinette, 

Dalinsweet, Story® Inored in Soprano (l. 2021) 

 
 
Skupaj: 12 sort, 90 dreves 

 

Lokacija: Bilje 
Leto sajenja: 2021 
Obdobje naloge: 2023-2028 

Izvajalec: KGZS – Zavod MB, SC Maribor Gačnik 
Podizvajalec: KGZS – Zavod GO, SC Bilje 
GERK PID: 4147470 
Površina: 400 m2 

Ime lokacije: Bilje 

Preizkušanje hruške sorte Harrow Sweet na dveh  različnih 
podlagah  (kutina MA, kutina BA) in treh gostotah sajenja (razdalje 

0,9, 1,6 in 2,0 m) 
 
Skupaj: 2 hruševi podlagi, 3 gostote, 1 sorta; 56 dreves 
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4. PROGRAM DELA STROKOVNO TEHNIČNE KOORDINACIJE JAVNE SLUŽBE V 

SADJARSTVU ZA LETO 2021   

 

 

Vsebina in obseg naloge  

 

V okviru Javne službe v sadjarstvu se je z letom 2018 vzpostavil sistem strokovno tehnične koordinacije, ki naj 

zagotavlja poenotenje delovanja Javne službe v sadjarstvu in ustrezen prenos znanja med raziskovalnimi, 

izobraževaln imi in svetovalnimi ustanovami. Naloge strokovno tehnične koordinacije izvaja strokovni vodja 

javne službe dr. Matej Stopar. Cilji strokovno-tehnične koordinacije v sadjarstvu so: 

- vzpostavljeno strokovno-tehnično vodenje in koord inacija javne službe;  

- boljši prenos znanja do javne službe kmet ijskega svetovanja in pridelovalcev;  

- vzpostavljeno sodelovanje z ostalimi javnimi službami na področju kmet ijstva ter z nevladnimi 

organizacijami. 

 

 

Metode dela, če niso predpisane  

- priprava sestankov in strokovnih posvetov na področju nalog javne službe (selekcija, introdukcija, 

tehnologije pridelave, vzdrževanje razmnoževalnega materiala),  

- koordinacija inštitucij oz. izvajalcev, ki delajo na področju javne službe v sadjarstvu, 

- strokovna podpora MKGP in sodelovanje z drugimi ministrstvi v povezavi z delom javne službe in ostalimi 

vprašanji na področju sadjarstva,  

- koordinacija in združevanje vsebin med izvajalci javne službe v sadjarstvu za pripravo vsebinskega 

programa dela po posameznih nalogah javne službe,  

- koordinacija in združevanje vsebin med  izvajalci javne službe v sadjarstvu za pripravo vsebinskih poročil po 

posameznih nalogah javne službe,  

- priprava spletne strani, 

- vodenje enega tehnološkega poskusa in strokovna pomoč pri izvajanju ostalih tehnoloških poskusov na 

lokaciji Sadjarskega centra Maribor, 

- obisk evropskih ter drugih razvojno raziskovalnih inštitucij v svetu z namenom potencialnega prenosa 

njihovih dosežkov v slovensko prakso, 

- sodelovanje z mediji, pridelovalci, nevladnimi in izobraževaln imi organizacijami ter širšo javnostjo z 

namenom uporabe vsebin javne službe v njihovi dejavnosti. 

 

 

Letni cilji in kazalniki za doseganje letnih ciljev v tabelarični obliki  

 

Preglednica : Letni cilji in kazalniki za doseganje letnih ciljev : vodja JS sadjarstvo, število efektivnih ur za 

2021 
Letni cilji Kazalniki za doseganje letnih ciljev 

Vodenje JS v sadjarstvu (letni program dela, poročila, 
pogodbe,…), podrobno spodaj 

Opravljenih 1760 ur za namen koordinacije 
(polna zaposlitev – 100%) 

 

Preglednica : Letni cilji in kazalniki za doseganje letnih ciljev strokovno-tehnične koordinacije JS sadjarstvo 

(dr. Matej Stopar) za leto 2021: 
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Letni cilji Kazalniki za doseganje letnih ciljev 
strokovno vodenje in tehnična koordinacija javne službe; Število opravljenih koordinacijskih nalog (sestanki, analize, 

predlogi, navodila) 
Predvidoma 140 ur 

usmerjanje in strokovna podpora pri posameznih strokovnih 
področjih; 

Obseg in opis  
Predvidoma 70 ur 

priprava letnega programa dela javne službe in poročila o delu 
javne službe ter spremljanje njegovih ciljev in kazalnikov, 

spremljanje ter analiziranje stanja na področju dela javne službe; 

Program in poročilo 
Predvidoma 220 ur 

sodelovanje z ministrstvom in drugimi ministrstvi pri pripravi 
nacionalne strategije ter nacionalne zakonodaje na področju dela 
javne službe; 

Obseg in opis sodelovanja 
Predvidoma 30 ur 

sodelovanje pri oblikovanju prioritet javne službe in drugih javnih 
služb v pristojnosti ministrstva v povezavi s Programom razvoja 

podeželja in drugimi podporami ministrstva, Nacionalnim 
akcijskim programom za doseganje trajnostne rabe 
fitofarmacevtskih sredstev, ciljnimi raziskovalnimi projekti in 
drugimi projekti, ki jih sofinancira ministrstvo; 

Obseg in opis sodelovanja 
Predvidoma 110 ur 

 

sodelovanje z javno službo kmetijskega svetovanja in javno 

službo zdravstvenega varstva rastlin, znanstvenoraziskovalnimi 
ustanovami, univerzami, podjetji in pridelovalci, skupinami in 
organizacijami pridelovalcev oziroma njihovimi združenji ter 
drugo strokovno javnostjo in nevladnimi organizacijami in 

vključevanje njihovih potreb v programe dela javne službe; 

Obseg in opis sodelovanja 

Predvidoma 240 ur 
 

strokovna podpora in vključevanje v izvajanje poskusov iz nalog 
javne službe; 

Sodelovanje v tehnoloških poskusih centrov, poskus redčenje 
plodičev jablane v ekološki pridelavi, preizkušanje talnih 
substratov za jablano, delo na stacionarnem pršilnem sistemu: 
Predvidoma 370 ur 

izvajanje oziroma koordinacija usposabljanj in prikazov poskusov 

iz nalog javne službe in njihovih rezultatov kmetijskim 
svetovalcem, tehnologom podjetij in pridelovalcem; 

Obseg in opis sodelovanja 

Predvidoma 150 ur 

pripravljanje in izvajanje strokovnih posvetov na področju dela 
javne službe in objavljanje informacijskega materiala v medijih; 

Obseg in opis sodelovanja  
Predvidoma 190 ur 

sodelovanje v strokovnih delovnih skupinah za posamezna 
področja v kmetijstvu; 

Obseg in opis sodelovanja 
Predvidoma 50 ur 

sodelovanje na drugih strokovnih srečanjih na mednarodni, 
nacionalni in lokalni ravni; 

Obseg in opis sodelovanja 
Predvidoma 170 ur 

Simpozij EUFRIN Thinning WG, 25.-26. feb. Belgija 
Obisk KOB Bavendorf, maj 2021 

vključevanje vsebin iz dejavnosti javne službe v primarno in 
sekundarno raven izobraževanja in sodelovanje z izobraževalnimi 
ustanovami, tako da se dijakom in študentom omogoči opravljanje 

prakse. 

Obseg in opis  
Predvidoma 20 ur 

 

 

 

5.  ZAGOTAVLJANJE IZHODIŠČNEGA RAZMNOŽEVALNEGA MATERIALA SADNIH RASTLIN -  

pečkarjev 

 

Dolgoročni cilji: 

 

 zagotavljanje cert ificiranega razmnoževalnega materiala tržno zan imivih sort sadnih  rastlin in za  

pridelavo CAC materiala lokalnih sort sadnih rastlin; 

 vzdrževanje obstoječih matičnih nasadov za pridelavo uradno potrjenega razmnoževalnega materiala 

sadnih rastlin; 

 vzdrževanje  mat ičnih nasadov za pridelavo CAC materiala (cepičev) lokaln ih sort. 

 

 

Kazalniki zagotavljanja izhodiščnega razmnoževalnega materiala sadnih rastlin:  

 

 število dreves v mat ičnem nasadu kategorije cert ificiran material;  

 število dreves v mat ičnem nasadu  kategorije CAC material;  

 število pridelanega certificiranega in CAC materiala sadnih rastlin – jablan. 
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Za drevesničarstvo potrebujemo kakovosten izhodiščni material tržno zanimiv ih sort pečkatega sadja, ki 

omogoča pridelavo uradno pregledanega in potrjenega  razmnoževalnega materiala in sadik ter nadzorovan 

promet v skladu s predpisi o trženju  razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin (Zakon o zdravstvenem 

varstvu rastlin (ZZVR-1-NPB8), Pravilnik o trženju razmnoževalnega materiala in sadik sadnih ras tlin, 

namenjen ih za pridelavo sadja (Uradni list RS, št. 67/16)).  

V zadnjih dvajsetih let ih je b ilo delo usmerjeno zlasti v pridobivanje matičn ih dreves za pridelavo uradno 

potrjenih (certificiranih) cepičev in podlag pečkarjev v matičn ih nasadih. Glavni n amen naloge je bila oskrba 

drevesničarjev s kakovostnim izhodiščnim razmnoževalnim materialom v isoke genske in zdravstvene vrednosti. 

Cert ificiran material je razmnoževaln i material, ki je b il pridelan na vegetativen način iz osnovnega ali izvornega 

materiala ali, v primeru podlag, iz certificiranega semena, pridobljenega od osnovnega ali cert ificiranega 

materiala podlag,  ki je namenjen pridelavi sadik, ki izpolnju je zahteve za cert ificiran material določene s 

Pravilnikom o tržen ju razmnoževalnega materiala sadnih rastlin, in  za katerega je b ilo na podlagi uradnih  

 

pregledov ugotovljeno, da izpoln juje zahteve. Material kategorije Conformitas Agraria Communitatis (v 

nadaljnjem besedilu: CAC material) so razmnoževalni material in sadike, ki so sortno pristni in sortno čisti, so 

namenjen i pridelavi razmnoževalnega materiala, sadik ali sadja, in izpo lnjujejo zahteve za CAC material, 

določene s  pravilnikom za posamezni rod ali vrsto. 

 

 

 

Metode dela 

 

Naloga zagotavljanja izhodiščnega razmnoževalnega mater iala sadnih rastlin obsega vzdrževanje obstoječih 

mat ičnih nasadov sadnih rastlin in pridelava izhodiščnega razmnoževalnega materiala (cep iči, potaknjenci, 

koreninski izrastki, seme za podlago) tržno zanimiv ih sort in lokaln ih sort. 

  

 

Letni cilji Kazalniki za doseganje letnih ciljev 

 Vzdrževanje matičnega nasada starejših, že 

uveljavljenih sort pečkarjev, za pridelavo 

kakovostnega in sortno pristnega razmnoževalnega 

materiala (cepičev) kategorije CAC material dosaditev 

3 sort;  

 Zagotavljanje certificiranih cepičev odbranih sort 

jablan in hrušk z glavnino najbolj iskanih sort jablan in 

hrušk za tržno pridelavo;  

 Zagotavljanje CAC materiala (cepičev) lokalnih sort 

jablan in hrušk 

 Ponudbe drevesničarjem 

 Prodaja certificiranega materiala 

 Prodaja CAC materiala 

 Pridobitev novih matičnih dreves 

 Spremljanje zakonodaje na področju 

Razmnoževalnega materiala 

 Pregled prodaje 

 Poročanje 

 Izobraževanje 

 

 vzdrževanje obstoječega matičnega nasada 

certificiranega materiala jablan in število matičnih 

rastlin; 1235 matičnih dreves 

 vzdrževanje matičnih nasadov CAC materiala jablan 

in število matičnih rastlin; 296 matičnih dreves 

 v letu 2019 pridelati do 150.000 cepičev jablan 

certificiranega materiala 

 v letu 2019 pridelati do 50.000 cepičev jablan CAC 

materiala 

 prodati domačim drevesničarjem do 50.000 cepičev 

jablan  kategorije certificirani material 

 prodati domačim drevesničarjem do 10.000 cepičev 

jablan  kategorije CAC material 

 viške izhodiščnega materiala ponuditi na  tujih trgih 

 

 Pregled prodaje 

 Poročila 

 Izobraževanje in sestanki na UVHVVR  

 

 

 

LO KACIJA, LETO  SAJENJA, OBDOBJE,  

GERK PID, POVRŠINA 
SORTE oz. PODLAGE, ŠTEVILO   
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Lokacija: sadjarski center Maribor 

Leto sajenja: 2004 

Obdobje naloge:  od 2004 naprej 

Izvajalec: Sadjarski center Maribor 

GERK: 4127256 

Površina: 0,79 ha 

Ime lokacije: Selo 

 

Sorta Idared , Zlati delišes Reinders, Jonagold Decosta, 

Boskop S.H.,Ecolette,Delcorf, Granny smith 

 

 

 

Skupaj:  1.235 matičnih dreves 

 

LO KACIJA, LETO  SAJENJA, OBDOBJE,  

GERK PID, POVRŠINA 
SORTE oz. PODLAGE , ŠTEVILO   

Lokacija: sadjarski center Maribor 

Leto sajenja: 2004 

Obdobje naloge:  od 2004 naprej 

Izvajalec: Sadjarski center Maribor 

GERK: 4109880 

Površina: 0,33 ha 

Ime lokacije: Gačnik 

 

Sorta produkta, delorina, gold rush, enterprise,carjevič, 

mošancelj, šampanjska reneta, krivopecelj, grafenštajnc, 

bobovec,  

Beličnik, kanadka, ananasova reneta, jonatan, elstar, profesor 

sprenger, braeburn 

 

Skupaj 296 matičnih dreves 
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6. PRILOGA IZOBRAŽEVANJ  

 

Javna služba za sadjarstvo izvaja izobraževanja v sodelovanju z drugimi inštitucijami. Vsako  izobraževanje je 

prilagojeno razmeram terena. Seveda želji vseh uporabnikov ne gre zadostiti, se pa  po svojih najboljših močeh 

potrudimo da izvedemo tako vsebinsko kot kadrovsko najbolj razpoložljivo vsebino. Predavanja v letu 2021 

bodmo prilagajali glede na stanje in priporočila Covid situacije, spremljajte tudi  

https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/ .Vsse spremembe in izvedbe pa spremljajte na naših spletnih 

straneh  https://sadjarstvo.javnesluzbe.si/ in   http://www.kmet ijski-zavod.si/. 

 

Priloga 1:  Sadjarska strokovna srečanja v okviru JS za sadjarstvo in  drugih strokovnih združenj, za leto 202 1 

Delavnice KJE KDAJ Sodelujoči 
predavatelj 

Tema Vabljeni 

PEČKARJI  

Integrirano varstvo pečkarjev  

predavanje preko zoom-a, 

povezava bo dostopna na internetni strani 
KGZS Zavod Maribor 

7. Januar 

9h-13h 

mag. Jože  Miklavc in sod. 

Dr. Mario Lešnik 
aktualno varstvo pečkarjev vsi 

Pirčevi dnevi Predavanje preko vebinarja 12. februar  Izkušnje z oroševanjem v letu 2020 Vsi  

Zimska rez  

Sadjarski center MB 

 
V kolikor delavnice zaradi Covid ukrepov 

ne bo možno izvesti na terenu, bomo to 

objavili na spletni strani JS in KGZMB 

5.februar Dr. Tojnko S. Rez v nasadu jablan Vsi  

Namakanje 
Sadjarski center Maribor, Gačnik 77, 2211 

Pesnica pri Mariboru 
Konec marca 

Pintar M, Donik B, Kristan 

B.in drugi 

Osnove namakanja in predstavitev 

raziskav 
Vsi + EIP namakanje 

Sadjarski krožek: Zimska rez 

visokodebelnih sadnih dreves v 
travniškem nasadu 

 

Sadjarski center Maribor, Gačnik 77, 2211 

Pesnica pri Mariboru  
 

 

5. marec 2021 
10.00 –  13.00 

mag. Zlatka Gutman Kobal, 
Andrej Soršak 

Sadjarski krožek: Zimska rez 

visokodebelnih sadnih dreves v 
travniškem nasadu 

 

vsi 

Svetovni dan voda: 

Gnojenje z dušikom na 

vodovarstvenih območjih 
Draga Zadravec 

 

Čiščenje škropilnic 
NLZOH Maribor 

 

Predavanje z demonstarcijskim 
prikazom notranjega čiščenja 

škropilnic ter predstavitev sistema 

RemDry 
 

Sadjarski center Maribor, Gačnik 77, 2211 

Pesnica pri Mariboru  
 

 

19. 3.2021  
 

10h - 13h 

Marjeta Miklavc, Timotej 
Horvat v sodelovanju s 

Sadjarskim centrom Maribor 

Svetovni dan voda: 

Gnojenje z dušikom na 

vodovarstvenih območjih 
Draga Zadravec 

 

Čiščenje škropilnic 
NLZOH Maribor 

 

Predavanje z demonstarcijskim 
prikazom notranjega čiščenja 

škropilnic ter predstavitev sistema 

RemDry 
 

vsi 

Redčenje cvetov in plodičev jablan 

 

Sadjarski center Maribor, Gačnik 77, 2211 

Pesnica pri Mariboru  

 

16.4.2021 

10h- 13h  

dr. Matej Stopar,  
Biserka Donik Purgaj s 

sodelavci,   

mag. Zlatka Gutman Kobal, 
Andrej Soršak 

 vsi 

Sadjarska ekskurzija na Primorsko. 
Ogled dobrih domačih praks 

pridelave češenj, marelic, kakija, 

kivija in jablan s predelavo. 
 

 

objavljena bo na 

naši spletni 

strani 

/mag. Zlatka Gutman Kobal, 
Andrej Soršak, Sadjarsko 

društvo France Lombergar 

Maribor/ 

 vsi 

Dan odprtih vrat Sadjarskega centra 
Maribor 

 

Sadjarski center Maribor, Gačnik 77, 2211 

Pesnica pri Mariboru 
22.6.2021 

Biserka Donik Purgaj s 
sodelavci,  Matej Stopar, 

mag. Zlatka Gutman Kobal, 

Andrej Soršak 

 vsi 

Kontrola zrelosti in kakovosti  nove 
letine jabolk  

S Sadjarski center Maribor, Gačnik 77, 
2211 Pesnica pri Mariboru CMB 11.8.2021  

Biserka Donik Purgaj, 

Dr. Matej Stopar, 
mag. Zlatka Gutman Kobal, 

Andrej Soršak 

Kontrola zrelosti in kakovosti  nove 
letine jabolk  vsi 

Tehnologije predelave sadja: 

Možnosti predelave sadja; Predelava 

jabolk v jabolčni sok in kis ter 
sušenje sadja.               Martin 

Mavsar, Tatjana Kmetič Škof 

 
Dopolnilna dejavnost na kmetiji; 

Dobra higienska praksa pri predelavi 

sadja.                        /Tatjana Kmetič 
Škof/ 

 

Prikaz »PREDELAVE JABOLK V 
JABOLČNI SOK« - mobilna linija 

KGZS – Zavoda NM                    

/Martin Mavsar, Tatjana Kmetič 
Škof/Predelava marmelad in 

kompotov 

Sadjarski center Maribor, Gačnik 77, 2211 

Pesnica pri Mariboru SCMB 
oktober 

Martin Mavsar, Tatjana 

Kmetič Škof 
 vsi 

Degustacija jabolk 

 

Sadjarski center Maribor, Gačnik 77, 2211 

Pesnica pri Mariboru SCMB 
11.12.2021 

Biserka Donik Purgaj s 

sodelavci,  

KIS 
FKBV 

JSKS 

 vsi 

Lombergarjev posvet   3.12.2021 

Biserka DONIK PURGAJ 

mag. Zlatka Gutman 

KOBAL, Andrej SORŠAK 

posvet vsi 

 

 

https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/
https://sadjarstvo.javnesluzbe.si/
http://www.kmetijski-zavod.si/


                          

 

                           
 

 

 

                                                                                     Vinarska ulica 14, 2000 Maribor   

                                     tel.: (02) 228 49 00,  fax: (02) 251 94 82 
                                                                                E-pošta: info@kmetijski-zavod.si,  http://www.kmetijski-zavod.si/ 
 

 

 
 

 

 

 

Sadjarski center Maribor v okviru svojega programa prenos strokovnih izkušenj prenaša tudi v izobraževalni 

sistem. Študentje FKBV so vključeni v proces izvajan ja praktikuma za sadjarstvo na lokaciji Gačn ik.  

Glede na potrebo terena izvedemo delavnice z dodatno vsebino. 

 

 

 

 

Gačnik, 15.12.2020  

 

Pripravila:                                                                                                      Direktor: 

Biserka Donik Purgaj, mag. kmet                                                                 Dr. Stane Klemenčič  

Vodja SCMb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


