
Sestanek introdukcija jablane  – Sadni izbor 2022; Sadjarski center Maribor, 22. marec, 9.00 – 11.30 

Biserka Donik Purgaj (SCMB) in dr. Anka Čebulj (KIS) sta predstavili izbrane sorte in podlage vključene 

v Sadni izbor za jablano 2018. Predstavljeni so bili trendi novih sort, ki gredo predvsem v razvoj na 

škrlup (in druge bolezni) odpornih sort z izrazito rdečo krovno barvo.  

Drugi del srečanja je bil namenjen diskusiji seznamov sort.  

1. Predlog in sklep: na seznam podlag se doda opis  podlage M.9 (kot »standard« vseh podlag). 

Preverimo ali je pri vseh ostalih podlagah navedena njihova morebitna odpornost na bolezni in/ali 

škodljivce.   

2. Seznam na škrlup občutljivih sort. Pri sortah, ki imajo uveljavljeno tržno ime na slovenskem trgu, 

se le to vidno označi (primer Fuji Kiku 8® ter Evelina®). Na seznam B se na seznam ponovno uvrsti 

Rdeči delišes in iz seznama izbriše sorto Mutsu. Predlagano je bilo, da se v uvodno besedilo doda, da 

vse klubske sorte trenutno niso na voljo za pridelovanje v Sloveniji, a se jih pusti na seznamu B, saj 

smo jih testirali in so se izkazale za primerne za pridelavo. Tako bi lahko ob morebitni spremembi 

dovoljenje in prodaje za Sloveniji, le te takoj sadili.  

3. Na škrlup odporne sorte. Predlog, da se Bonita in Crimson Crisp dodata na seznam A ni bil sprejet, 

saj naj sorti ne bi bili dovolj preizkušeni. Sorta Crimson Crisp naj ne bi bila primerna za vse lokacije. 

Na seznam B se doda sorte Ariane, Crimson Snow, Rubelit.  

4. Stebričaste sorte umaknemo iz sadnega izbora.  

5. Stare sorte. V to poglavje se uvrsti tudi posebno razpredelnico 'slovenske sorte'. Ob tem so 

pridelovalci izrazili bojazen, da bi to lahko postal dodaten kriterij pri odločanju o višini subvencij in 

podpor. Po mnenju drugih je to malo verjetno, saj Sadni izbor ne predstavlja direktno merilo za izbor 

sort na javnih razpisih, je le orodje, ki ga predlagatelji razpisov lahko uporabijo na takšen ali drugačen 

način ali pa ga sploh ne uporabijo.  Izražena je bila pobuda, da bi se ustanovila strokovna skupina, ki 

bi lahko podala mnenje ob določanju kriterijev pri vsakokratnem javnem razpisu s strani MKGP. 

RAZNO 

Izpostavljena je bila problematika pretoka informacij in majhne udeležbe pridelovalcev na srečanju.  

Problem pridobivanja klubskih sort v preizkušanje, saj Slovenija nima konzorcija pridelovalcev, preko 

katerega bi lahko pridobivali zanimivejše sorte. Ponovno je bil izpostavljen problem razdrobljenosti in 

nepovezanosti pridelovalcev in stroke.  

 


