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PEČKARJI
Biserka Donik Purgaj mag. kmet. (KGZS ZAVOD MB)

Matična nasada Selo in Gačnik
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Maribor v notranji organizacijski
enoti Sadjarski center Maribor za izvajanje nalog v sadjarstvu opravlja tudi nalogo: Zagotavljanje
izhodiščnega razmnoževalnega materiala pečkarjev na dveh lokacijah pridelave.
Dolgoročni cilji:
 zagotavljanje certificiranega razmnoževalnega materiala tržno zanimivih 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 matičnih nasadov za pridelavo CAC materiala (cepičev) lokalnih sort.

Kazalniki zagotavljanja izhodiščnega razmnoževalnega materiala sadnih rastlin:
 število dreves v matičnem nasadu kategorije certificiran material;
 število dreves v matičnem nasadu kategorije CAC material;
 število pridelanega certificiranega in CAC materiala sadnih rastlin – jablan.
Za drevesničarstvo potrebujemo kakovosten izhodiščni material tržno zanimivih 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 rastlin, namenjenih za pridelavo sadja (Uradni list RS, št. 67/16)).
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Preglednica 1: Letni cilji in kazalniki za doseganje ciljev pri pečkarjih
Letni cilji

Kazalniki za doseganje letnih ciljev

• vzdrževanje matičnega nasada, že uveljavljenih • vzdrževanje obstoječega matičnega nasada
standardnih sort pečkarjev, za pridelavo kakovostnega certificiranega materiala jablan in število matičnih
in sortno pristnega razmnoževalnega materiala rastlin; 1235 matičnih dreves
(cepičev) kategorije CAC material;
• vzdrževanje matičnih nasadov CAC materiala jablan
• vzdrževanje matičnih rastlin kategorije certificiran in število matičnih rastlin; 296 matičnih dreves
material odbranih sort jablan za tržno pridelavo;
• v letu 2021 pridelati do 150.000 cepičev jablan
• zagotavljanje CAC materiala (cepičev) lokalnih sort certificiranega materiala
jablan in hrušk.
• v letu 2021 pridelati do 50.000 cepičev jablan CAC
• zagotavljanje certificiranega materiala (cepičev) materiala
standardnih sort jablan.
• 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
 napisano letno poročilo
 mesečna poročila
 izobraževanje študentov in drugih
 strokovni sestanki

prenos znanja

V matičnem nasadu Selo s površino 1,95 ha oskrbujemo 1235 matičnih dreves, na lokaciji Sadjarskega
centra Maribor Gačnik, pa oskrbujemo matični nasad velikosti 0,34 ha. Na lokaciji Gačnik pridelujemo
cepiče standardnih, odpornih in starih sort, v Selu (Prekmurje) pa certificirani razmnoževalni
material. V postopku uradnega potrjevanja izpolnjujemo pogoje za uradno potrditev semenskega
materiala. Pregledana je bila ustrezna dokumentacija (evidence, ustreznost zemljišča, ustreznost
varovalnega pasu,...). Opravljena so bila vizualna opazovanja, vzorčenja v skladu s predpisi
zdravstvenega varstva rastlin.
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Slika 1: Pregled prodaje cepičev od leta 2006 do 2021
Pri večletnem pregledu prodaje se trend prodaje izkazuje z velikim upadom v zadnjih desetih letih,
kar je posledica razmer v intenzivni panogi sadjarstva in posledično v panogi drevesničarstva. Upad
prodaje, je posledica vdora tujih večjih ponudnikov, ki so ugodnejši in predvsem dostopnejši z
novejšimi tržnimi sortami (Italija). Pri pregledu skupne prodaje cepičev jablan ugotovimo zadovoljivo
prodajo glede na opisano situacijo. Ker je sektor v krču in ker je dobavljivost novih matičnih dreves
omejena, sklepamo, da je obstoječi razmnoževalni material nujno obdržati.
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Slika 2: Pregled skupne prodaje cepičev jablan za obdobje 2017 – 2021 na lokaciji pridelave Gačnik in
Selo.
Zdravstveno stanje matičnih dreves je bilo do konca sezone dobro in obvladljivo. V zadnji dekadi
meseca novembra se je pojavila na določeni sorti fitoplazme, ki je bila pravočasno sanirana, drevesa
pa ponovno vzorčena. Prodaja cepičev glede na kategorijo, v letu 2021 prevladuje CAC material, iz
razloga, večje pestrosti sort.
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Slika 3: Pregled prodaje cepičev jablan za obdobje 2017 – 2021 glede na kategorijo pridelave, na
lokaciji pridelave Gačnik in Selo.
Ocenjeni pridelek je dosegel 150.000 cepičev, od tega pa smo v letu 2021 prodali zadovoljivo količino
cepičev. Glede na realizacijo prodaje smo v letu 2021 skupno prodali 16.730 cepičev, od tega 4.530
cepičev certificiranega statusa (VF), ter 12.200 cepičev CAC kategorije. Od skupne načrtovane
prodaje 50.000 certificiranih cepičev smo realizirali 9,06% načrtovanega. Pri ponudbi CAC
razmnoževalnega materiala smo realizirali od načrtovanih 15.000 cepičev, prodajo za 81,33%. V
matičnih nasadih se med vegetacijsko dobo intenzivno spremlja zdravstveno stanje dreves, nadzor
opravi pristojna inšpekcijska služba oz. služba za uradno potrjevanje.
*Pravilnik določa:
o kategorije razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin, namenjenih za
pridelavo sadja, ter za posamezno kategorijo razmnoževalnega materiala in sadik
sadnih rastlin zahteve za pridelavo in trženje;
o način vodenja seznama sort sadnih rastlin, ki ga vodi dobavitelj;
o postopek uradnega nadzora nad dobaviteljem in razmnoževalnim materialom in
sadikami sadnih rastlin;
o certifikacijsko shemo za razmnoževalni material in sadike določenih vrst sadnih
rastlin ter postopek in zahteve za njihovo uradno potrditev;
o vsebino, roke in način vlaganja letne prijave pridelave razmnoževalnega materiala in
sadik sadnih rastlin;
o vsebino, roke in način vlaganja prijave razmnoževalnega materiala in sadik sadnih
rastlin v uradno potrditev;
o vsebino etikete in potrdila, ki jih izda dobavitelj;
vsebino, barvo in obliko uradne etikete in vsebino potrdila o uradni potrditvi razmnoževalnega
materiala in sadik sadnih rastlin
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KOŠČIČARJI IN KAKI
Davor Mrzlić univ. dipl. inž. agr. (KGZS - Zavod GO)

Sadjarski center Bilje
V SC Bilje pridelujemo izhodiščni matični material koščičarjev in kakija za potrebe slovenskih
drevesničarjev, viške cepičev prodamo na Hrvaško. V letu 2021 smo skrbeli za matična drevesa v
mrežnikih in v zunanjih matičnih nasadih češenj, višenj in kakija v Biljah ter vodili potrebno
dokumentacijo. Dosadili smo matični nasad češenj in kakija na prostem.
Iz mrežnika I smo v letu 2021 prodali 15.900 očes kategorije certificiran material, kar je na ravni leta
2019. Iz mrežnika II in zunanjih matičnih nasadov (C.A.C. kategorija cepičev) smo prodali 59.315 očes,
malenkost več kot leto prej (56.660). Od skupne količine 75.215 prodanih očes (leto prej 64.610 očes)
smo v zimskem času drevesničarjem zagotovili 10.235 očes, poleti pa 64.980 očes. Na Hrvaško smo
izvozili 6.700 očes kategorije certificiran material in 11.450 očes koščičarjev kategorije C.A.C., vse
poleti.
Preglednica 1:

Letni cilji in realizacija kazalnikov za doseganje letnih ciljev za nalogo
Zagotavljanje izhodiščnega razmnoževalnega materiala koščičarjev in kakija v letu
2021
Letni cilji
Kazalniki za doseganje letnih ciljev
Oskrba obstoječih certificiranih matičnih dreves v - število vzdrževanih matičnih dreves kategorije
mrežniku I
certificiran material v matičnih nasadih (72)
Oskrba matičnih dreves CAC kategorije v mrežniku - število vzdrževanih matičnih dreves CAC
II in na prostem
kategorije v matičnih nasadih (276)
Dosaditev matičnega nasada CAC kategorije na - število dosajenih matičnih
prostem
kategorije (češnja 5, kaki 5)
Zagotavljanje certificiranih cepičev iz mrežnika I

dreves

CAC

- število v mrežniku pridelanih certificiranih
cepičev (10.000-15.000)

Zagotavljanje CAC cepičev iz mrežnika II in iz - število pridelanih cepičev CAC kategorije iz
matičnih nasadov na prostem
matičnih nasadov v mrežniku II in na prostem v
Biljah (previdoma 50.000-55.000)
Prenos znanja

- napisano letno poročilo (objava na spletni strani
JS v sadjarstvu)

V letu 2021 smo realizirali vse kazalnike za doseganje letnih ciljev, predvidenih po programu dela za
leto 2021. Prodaja certificiranih cepičev je bila na ravni leta 2019, drevesničarjem smo dostavili
15.900 očes. Prodaja cepičev CAC kategorije je bila največja po letu 2017. Skupna količina prodanih
cepičev je bila večja, kot v preteklih treh letih.
Povpraševanje po cepičih kategorije certificiran material upada od leta 2014. Takrat smo tržišču prvič
ponudili tudi standardni CAC izhodiščni material iz mrežnika II. Že naslednje leto je število prodanih
očes kategorije CAC preseglo število prodanih očes certificiranega materiala. Vse od takrat prodaja
cepičev certificiranega materiala upada.
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Slika 1: Število prodanih cepičev koščičarjev in kakija po kategorijah v obdobju 2014-2021
Drevesa v mrežniku I vstopajo v šestnajsto vegetacijo, matični nasad bo kmalu amortiziran. V SC Bilje
še vedno menimo, da bi bilo potrebno mrežnik I prekategorizirati v standardni (CAC) material. To bi
omogočilo lažje podsajevanje oz. obnovo vseh matičnih rastlin v mrežniku I in njegovo boljšo
izkoriščenost. Le tako bi lahko zagotovili tržišču cepiče večjega števila sort koščičarjev.

Prenos znanja in izobraževanje
Epidemiološke razmere in ukrepi zaradi virusa COVID-19 so posegli v načrtovano delo prenosa znanja.
Prikaza rezi, Dan odprtih vrat in razstavi sort češenj in sliv smo zaradi prepovedi združevanja morali
odpovedati. V SC Bilje smo poleti pripravili delavnico za kmetijske svetovalce sadjarje na temo rezi in
drugih tehnoloških ukrepov pri koščičarjih. Gostili smo več skupin študentov in dijakov iz Univerze v
Novi Gorici, Biotehniške šole v Šempetru in Univerze na Primorskem. Vodja sem pripravil dva
prispevka za kmetijsko oddajo Radia Koper. Uspešno sem opravil vse obveznosti prvega in drugega
letnika doktorskega študija Bioznanosti ter se vpisal v tretji letnik.

Realizacija investicij v letu 2021
V letu 2021 smo izvedli načrtovane investicije v: pripravo zemljišč za sajenje nasadov, postavitev nove
mrežne ograje okoli nasada, mrežo in žico za mrežno ograjo, ureditev drenaže zemljišča na 0,3 ha,
sadike za potrebe introdukcije (češnja, breskev, marelica, sliva), sadike za potrebe tehnologije
pridelave (kaki, jablane, hruške), sadike za potrebe izhodiščnega materiala (češnje, kaki),
mikrorazpršilce za namakanje novih nasadov, ureditev ograje in nadstreška za dva lamelna filtra,
manjšo motorno žago Stihl, postavitev in avtomatizacijo drsnih dvoriščnih vrat ter dva osebna
računalnika s potrebno opremo. Na JR 4.1-19_c trajni nasadi smo jeseni 2021 pridobili del sredstev za
ureditev oroševalnega sistema na 4,55 ha, izvedba investicije je predvidena v letu 2022.
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OREH IN KOSTANJ
dr. Anita Solar (BF)

Matični nasad lupinarjev Maribor
Na Raziskovalnem polju za lupinarje Biotehniške fakultete smo v štirih desetletjih posadili matične
nasade oreha, leske in kostanja za pridobivanje cepičev oreha in kostanja, koreninskih izrastkov leske
in potaknjencev kostanja. Matični material je namenjen tržni pridelavi sadilnega materiala in vzgoji
sadik za poskuse, ki potekajo v okviru strokovnih nalog JS v sadjarstvu in tudi za druge raziskave.
Matične nasade intenzivno oskrbujemo po načelih dobre kmetijske prakse. Oskrba orehov je
obsegala dognojevanje z dušičnimi gnojili, kemično varstvo pred črno pegavostjo oreha
(Xanthomonas arboricola pv. juglandis) in rjavo pegavostjo oreha (Gnomonia leptostyla), tri
mulčenja, tretiranje pasov pod drevesi s herbicidom in dve škropljenji z listnimi gnojili na osnovi
aminokislin, alg in mikroelementov. Matična drevesa kostanja smo dognojili z amonsulfatnim
gnojilom, trikrat pomulčili negovano ledino, okopali drevesne kolobarje in dvakrat poškropili z
listnimi gnojili. Drevesa smo tudi redno namakali.
V okviru strokovne naloge smo osredotočeni na slovenske sorte oreha oz. kostanja, ki so bile
posajene po končanih postopkih žlahtnjenja in jih želimo širiti v praksi. V marcu smo narezali cepiče
oreha sort Elit, Sava, Krka in Rubina za kooperacijsko vzgojo sadik, ki so že naročene in bodo posajene
v proizvodnih nasadih v okviru širjenja avtohtonih sort. Pri kostanju smo v začetku julija porezali
bujne še neolesenele mladike za vzgojo sadik iz potaknjencev, olesenele poganjke pa smo porezali v
februarju 2022 za klasično cepljenje v kooperacijski drevesnici.
Spremljali smo fenološki razvoj in zdravstveno stanje ter preverjali avtentičnost sort. Skupaj smo
vrednotili 61 dreves oreha in 7 drevesa kostanja. Orehi so vzbrsteli med 1. in 12. majem. Najbolj
zgodnja je bila nova sorta Ela, najpoznejša pa sorta Sava. Rast mladik je bila zelo bujna pri mlajših
drevesih in sortah Krka, Sava, Mila in Ela, medtem ko je bila pri sortah Elit in MB-24 bolj umirjena, še
posebej pri najstarejših drevesih. Pri kostanju smo na eni sadiki genotipa Kozjak opazili obsežno
okužbo s kostanjevim rakom (Cryphonectria parasitica), tako da smo drevo požagali. Ena sadika
genotipa Avbar je propadla iz neznanega vzroka, znamenj napada kostanjeve šiškarice (Dryocosmus
kuriphilus) pa zaradi naselitve parazitoida Torymus sinensis nismo našli.
Preglednica 1:
Letni cilji





Letni cilji in kazalniki za doseganje letnih ciljev in kazalnikov za nalogo
Zagotavljanje izhodiščnega razmoževalnega materiala lupinarjev.
Kazalniki za doseganje letnih ciljev

Oskrba matičnih nasadov slovenskih
sort oreha
Oskrba matičnih dreves slovenskih
preselekcioniranih genotipov kostanja
Zagotavljanje cepičev slovenskih sort
oreha za tržno pridelavo
Zagotavljanje zelenih potaknjencev in
cepičev preselekcioniranih genotipov
kostanja za tržno pridelavo

Poročanje o delu in prenos znanja
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Število sort oreha v matičnem nasadu za rez
cepičev (10: Elit, Petovio, Haloze, Mb.24, Rače866, Sava, Krka, Rubina, Ela, Mila)
Število matičnih dreves slovenskih sort za rez
cepičev (61)
Število genotipov slovenskega kostanja za rez
potaknjencev in cepičev (2: Avbar, Kozjak)
Število dreves slovenskega kostanja za rez
potaknjencev in cepičev (7)
Fazna poročila in končno poročilo, objavljeno na
spletni strani JS v sadjarstvu
Predstavitev študentom, dijakom in pridelovalcem

