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Leto 2008 si bomo zapomnili v prvi vrsti po tem, da je naš inštitut z več 
dogodki obeležil 110. obletnico svojega delovanja. 110 let delovanja Kmetijskega 
inštituta pomeni priznanje, da smo v vsem tem obdobju delovali dobro, gojili 
znanstveno raziskovalno in strokovno delo v zdravem okolju, s katerim smo 
ves čas soustvarjali in razvijali kmetijsko stroko in hkrati pomagali ustvarjati 
kmetijsko politiko v prid našemu kmetu kot tudi družbi v širšem smislu.

Kljub temu, da je bilo v času ustanovitve kmetijskega inštituta na območju 
današnje Republike Slovenije več kot 75 % kmečkega prebivalstva in da se 
je ta delež skozi desetletja ves čas zmanjševal in danes znaša le še približno 
5 %, lahko z zadovoljstvom ugotavljamo, da se vloga inštituta v tem prostoru 
ni zmanjševala, temveč obratno, s svojimi vsebinami in obsegom dela se je 
le-ta vseskozi povečevala. Z gotovostjo lahko trdim, da je v času 110 letnega 
razvoja inštitut dozorel in postal ena najpomembnejših strokovno raziskovalnih 
institucij na področju kmetijstva v Sloveniji in zunaj njenih meja.

Sicer pa je bilo poslovno gledano leto 2008 primerljivo predhodnemu letu. Leto 
smo zaključili v skladu z začrtano strategijo in usmeritvami ter poslovno politiko 
kljub težkim gospodarskim razmeram. Uspešno smo izvajali začrtan program na 
vseh najpomembnejših področjih, ki vključujejo raziskovanje, strokovno delo, 
izobraževalno in svetovalno delo ter tržne aktivnosti. 

V letu 2008 smo v primerjavi z letom poprej uspeli povečati prihodke za 4,2 %. 
To smo dosegli predvsem s 5 % povečevanjem deleža Agencije za raziskovalno 
dejavnost RS ob hkratnem manjšem povečanju deleža strokovnih nalog pri 
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki se je v primerjavi z letom 
2007 povečal za 2,3 %. V strukturi prihodka glede na prejšnje leto ni bilo večjih 
sprememb. S tega vidika lahko leto 2008 smatramo za povprečno leto. Delež 
Agencije za raziskovalno dejavnost RS in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano znaša v prihodku 75,4 % oziroma 0,2 % manj v letu 2007. Razveseljivo 
je, da se je delež trga (prodaja blaga in storitev) zopet povečal in v letu 2008 
dosegel 24,3 %, če k trgu prištejemo tudi sredstva pridobljena z mednarodnimi 
projekti. Inštitut je v letu 2008 sodeloval pri kar 9 projektih 6. in 7. Okvirnega 
programa EU. Na nekoliko slabši rezultat pri projektih v okviru MKGP pa je 
vplivalo dejstvo, da kar dvakrat v zadnjih petih letih ni bilo razpisa za Ciljne 
raziskovalne projekte - Konkurenčnost kmetijstva. Na odhodkovni strani pa 
smo v primerjavi z letom 2007 povečali stroške za 6,7 %, pri čemer so se 
precej nad pričakovanji povečali stroški materiala in energije, kar za slabih 16 
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%. To je sicer več kot smo načrtovali, vendar smo zaradi ambicioznega načrta 
glede prihodkov leto kljub temu uspešno zaključili, saj smo uspeli izpolniti naš 
osnovni cilj, to je ustvariti presežek prihodkov nad odhodki.

Ob koncu leta 2008 je bilo na inštitutu zaposlenih 157 ljudi oziroma 5 več 
kot na začetku leta. To povečanje gre predvsem na račun dela na evropskih 
projektih ter nekaterih nalog pridobljenih na trgu. Poudariti je potrebno, da se 
izobrazbena struktura zaposlenih še nadalje izboljšuje. V letu 2008 se je število 
raziskovalcev zopet povečalo in sicer od 81 na 85, med katerimi je 32 doktorjev 
znanosti. Starostna struktura raziskovalcev je zelo ugodna, saj je manj kot 10 % 
zaposlenih starejših od 50 let. Status raziskovalca, ki ga financira Ministrstvo za 
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, se nadaljuje desetim sodelavcem, medtem 
ko je na novo pridobila status v letu 2008 ena mlada raziskovalka. 

Čedalje več naših sodelavcev, vodilnih raziskovalcev ter strokovnih sodelavcev 
je v sklopu strokovnih nalog ali po pooblastilu sodelovalo v različnih strokovnih, 
vladnih in parlamentarnih telesih, kjer so skrbeli za potrebno strokovno podporo 
državi. Hkrati s tem pa mnogi naši sodelavci sodelujejo v različnih evropskih 
združenjih in institucijah, kjer kot predstavniki Slovenije uspešno zastopajo 
naše interese. Za uspešno delo ter sodelovanje z Ministrstvom za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano RS na področju agrarne ekonomike sta naša sodelavca, 
dr, Miroslav Rednak ter dr. Tinca Volk v letu 2008 prejela tudi priznanje 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS. 

Z veseljem lahko ugotavljamo, da smo v okviru denacionalizacijskih postopkov 
v letu 2008 vendarle pripeljali do konca tudi zadnji postopek in sicer poskusni 
sadovnjak na Brdu pri Lukovici, kjer so nam neurejene lastniške razmere 
poskusnega sadovnjaka dolgo vrsto let onemogočale boljše raziskovalno in 
strokovno delo na tej poskusni lokaciji, saj so nam bile onemogočene prepotrebne 
aktivnosti pri vzdrževanju ter posodabljanju sadovnjaka. Kljub temu pa smo 
na inštitutu za naložbe ter investicijsko vzdrževanje v letu 2008 namenili 
precej sredstev. Vrednost vseh naložb in investicijskega vzdrževanja je v letu 
2008 presegla 506.000 EUR. Realizacija investicij je bila zaradi previdnosti pri 
poslovanju tako kot že nekaj zadnjih let v prvi polovici leta skromna, v drugi 
polovici leta pa smo uspeli realizirati večino načrtovanih investicij. Manjša 
odstopanja pri vrsti investicij so bila na račun zamujanja začetka izgradnje 
Centra za raziskave in diagnostiko škodljivih organizmov, genetiko in fiziologijo 
rastlin, kjer načrtovanih sredstev tudi v letu 2008 nismo porabili. Kljub popolni 
gradbeni dokumentaciji tudi v letu 2008 nismo pričeli z gradnjo prepotrebnega 
Centra za raziskave in diagnostiko škodljivih organizmov, genetiko in fiziologijo 
rastlin. Po zagotovilih odgovornih na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in 
tehnologijo naj bi z gradnjo kljub vsem znanim težkim gospodarskim razmeram 
vendarle pričeli v drugi polovici leta 2009. 

Drug manj uspešen projekt v letu 2008, ki ga kljub že nekajletnim aktivnostim 
nismo uspeli realizirati, pa je ureditev stanja na območju Jabelj. Potem ko smo 
že leta 2006 z ostalima soustanoviteljema pričeli intenzivneje z aktivnostmi 
v smislu definiranja dokončnega statusa in funkcije Centra za pospeševanje 
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kmetijstva in razvoj podeželja, smo srčno upali, da bomo to uspeli dokončati 
vsaj v letu 2008, vendar pri tem nismo bili uspešni. Tako nas bodo različne 
aktivnosti v zvezi z dogovarjanjem glede namembnosti, funkcije, statusa in 
delovanja Centra Jablje, ki sicer potekajo že dolgih devet let, zaposlovale tudi 
v naslednjem letu. 

Tako kot že nekaj zadnjih let lahko zaključimo, da smo v letu 2008 uresničili 
večino zastavljenih ciljev, vsaj tistih, ki so bili v naši moči. Pri tem pa gre zahvala 
predvsem našim sodelavcem kot tudi zunanjim sodelavcem ter ustanovam, s 
katerimi uspešno sodelujemo. 

Ob tej priliki pa bi se želel še posebej zahvaliti vsem nekdanjim sodelavcem, 
ki so s svojim delom doprinesli k razvoju inštituta v njegovem 110-letnem 
delovanju. Prav zaradi njih je inštitut v teh letih postal ugledna raziskovalna 
institucija, katere dejavnosti so vezane na širše področje kmetijstva, ekologije 
in varstva okolja. Naše znanje in bogate izkušnje, ki smo jih pridobili, so 
zagotovilo, da bomo s svojimi vsebinami in obsegom dela tudi v prihodnje 
sposobni sooblikovati razvoj kmetijstva. Pred nami so mnogi izzivi, kot na 
primer zagotavljane zadostnih količin kakovostne hrane v razmerah podnebnih 
sprememb, skrb za zemljiško strukturo, poseljenost podeželja, obdelanost krajine, 
ohranjanje biotske raznovrstnosti, proizvodnja obnovljivih virov energije, skrb 
za čisto okolje, podzemno in pitno vodo, predvsem pa tisto najpomembnejše, 
kako ohraniti konkurenčnost našega kmetijstva, brez katerega bodo vsi našteti 
izzivi zbledeli. To so sicer izredno pomembne naloge, vendar nanje gledamo z 
optimizmom, saj smo na inštitutu pripravljeni, da se z njimi soočimo.

Direktor
doc. dr. Andrej Simončič 
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The year 2008 will be remembered in the first place by the 110th anniversary of 
the Agricultural Institute of Slovenia which was celebrated by several events. 110 
years of activity of our Institute means a recognition implying that throughout 
this period we were doing well, pursuing scientific research and professional 
work in a sound environment together with which we have co-created and 
developed agricultural line of work and, at the same time, helped create the 
agrarian policy for the benefit of our farmer and the wider society.

In spite of the fact that at the time of founding of Agricultural Institute of 
Slovenia the area of the present day Slovenia witnessed more than 75 % of 
rural population ant that this share has been decreasing over the decades and 
that today it covers only 5 %, we can contentedly state that the role of the 
Institute in this area has not decreased, but the opposite, by its contents and 
extent it has been increasing all the time. It can most certainly be affirmed 
that in 110 years of its development the Institute has matured and become 
one of the major professional research institutions in the field of agriculture 
in Slovenia and outside its borders.

From the economic point of view the year 2008 was comparable to the 
previous one. In spite of the serious economic circumstances it was completed 
in accordance with the established strategy, orientations and business policy. 
The designed program was performed successfully in all major areas including 
research, professional work, educational and advisory work and marketing 
activities.

In comparison with the previous year, in 2008 we succeeded in increasing 
our income by 4.2 %. This was accomplished mainly by a 5 % increase of the 
share allocated by Agency for Research Activity of the Republic of Slovenia 
and by increasing, at the same time, a minor share of expert projects at the 
Ministry of Agriculture, Forestry and Food (MAFF) which has increased by 
2.3 % in comparison with the year 2007. No greater changes occurred in the 
structure of income in comparison with the previous year. From this point of 
view the year 2008 may be considered as an average year. The share of Agency 
for Research Activity of the Republic of Slovenia and Ministry of Agriculture, 
Forestry and Food in the income amounted to 75.4 % or 0.2 % less than in 
2007. It is encouraging that the market part (selling of commodities and services) 
has increased again and reached 24.3 % in 2008 if means acquired through 
international projects are added to the market. The Institute participated in 9 
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projects of the 6th and 7th EU Frame Program in 2008. A rather poorer result of 
the projects in frame of MAFF was influenced by the fact that twice in the last 
five years there was no bid for Target Research Projects – Competitiveness of 
Agriculture. As far as the expenditures are concerned the costs have increased 
by 7.7 % in comparison with year 2007 as a consequence of the increase 
of material and energy costs by about 16 %. The increase was higher than 
planned, but, due to an ambitious plan regarding the income, the year was 
concluded successfully since we managed to fulfil our basic goal, i.e. to realise 
the designed surplus of income over the expenses.

At the end of 2008 there were 157 persons employed at the Institute or 5 
more than at the beginning of the year. This increase occurred primarily at 
the expense of the work on European projects and certain projects acquired 
on the market. It has to be emphasised that the educational structure of the 
employed persons continues to improve. In 2008, the number of researchers 
has increased again, i.e. from 81 to 85, with 32 doctors of science among them. 
The age structures of the researchers is very favourable, since less than 10 
% of the persons employed are older than 50 years. The status of researcher 
financed by Ministry of High Education, Science and Technology continues for 
ten researchers while one young researcher acquired the status in 2008.

An increasing number of our colleagues, the leading researchers and experts, 
has collaborated in frame of the expert projects or by authority in various 
expert, governmental and parliamentary bodies, within which they took care 
of the necessary expert support to the country. At the same time, many of 
our researchers participate as representatives of Slovenia in various European 
associations and institutions in which they successfully support our interests. 
For their successful work and co-operation with MAFF in the field of agrarian 
economics our colleagues, Dr. Miroslav Rednak and Dr. Tina Volk, were awarded 
a recognition of merits by this Ministry in 2008.

We are pleased to be able to state that in frame of denationalisation procedures in 
2008 we were able to bring to an end the last procedure: the experimental orchard 
Brdo pri Lukovici in which unsettled property conditions of the experimental 
orchard kept hindering for many years better quality of research and expert 
work carried out on this experimental location, since we were prevented from 
pursuing activities so much needed for the maintenance and modernisation of 
the orchard. In spite of that, a considerable amount of financial means were 
devoted to investments and investment maintenance in 2008. The value of all 
investments and investment maintenance in 2008 exceeded 506,000           . Due 
to caution at the management similar to the past several years the realization 
of the investments was modest in the first half of the year, but we succeeded 
in realising the majority of the investments planned in the second half of 2008. 
Minor deviations in a series of investments occurred on account of delay in 
the start of construction of the Centre for Research and Diagnostics of Harmful 
Organisms, Genetics and Physiology of Plants in which the financial support 
planned had not been spent in 2008, too. In spite of a complete construction 
documentation we were not able to start building this much needed Centre. 
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Director
Dr. Andrej Simončič, Assist. Prof.

According to the assurance given by persons responsible at the Ministry of 
High Education, Science and Technology the construction is bound to begin, 
in spite of difficult economic conditions, in the second half of 2009.

The second less successful project of the year 2008 which we were unable to 
realise in spite of activities invested into it for several years is the settlement 
of the situation in the area of Jablje. By the end of 2006, when, together 
with the other two co-founders, we started intensifying the activities in the 
sense of defining the final status and function of the Centre for Extension of 
Agriculture and Development of Rural Areas, we had sincerely hoped to be 
able to complete it at least in 2008, however, we were not successful. Various 
activities concerning the negotiation about the utilization, function, status and 
activities of the Jablje Centre, which have been going on for nine long years, 
will keeping us on the go in the next year, too.

Similar to the last few years it may be concluded that in the year 2008 we have 
realised the majority of our goals, at least those that were within our power. 
All this thanks to our colleagues and external collaborators and institutions 
with which we have co-operated successfully.

On the occasion I would like to extend special thanks to all our former 
colleagues who have contributed with their work to the development of the 
Institute during its 110 years of existence. It is largely owing to them that over 
the years the Institute has become a respected research institution with its 
activities tied to the broader area of agriculture, ecology and environmental 
protection. Our knowledge and rich experiences that we have gained are an 
assurance to the fact that by our contents and extension of work we will be 
capable of co-creating the development of agriculture also in the future. We are 
facing many challenges such as assurance of sufficient quantities of quality food 
in the changed climate conditions, care for land structure, settlement of rural 
areas, cultivation of countryside, preservation of biotic diversity, production 
of renewable energy sources, care of clean environment, underground and 
drinking water, and above all the most important issue, how to preserve the 
competitiveness of our agriculture without which all the changes enumerated 
will fade away. These are tasks of extreme importance, but we are looking at 
them with optimism as at the Agricultural Institute of Slovenia we are prepared 
to face them.
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V septembru 2008 je Kmetijski inštitut  
Slovenije praznoval 110 letnico delovanja

Pozdravni govor direktorja Kmetijskega inštituta Slovenije dr. Andreja SIMONČIČA 

dr. Andrej Simončič in dr. Žiga Turk na 
slovesnosti

Slavnostni govor ministrice za visoko šolstvo 
znanost in tehnologijo Mojce Kucler Dolinar

Nagrajenci Tomaž Cunder, mag. Peter 
Dolničar in mag. Romana Rutar
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Dobitniki posebnih priznanj Kmetijskega inštituta Slovenije

Dr. Jože Osterc, dr. Franc Sunčič, dr. Jernej Turk, 
dr. Andrej Simončič, Slavko Gliha in Majda 
Lebar po zaključku slovesnosti na neformalnem 

srečanju

Fotografije  
Barbara Vider

Ministrica Kuclerjeva izroča nagrado  
dr. Miroslavu Rednaku

Neformalno dru-
ženje po sloves-

nosti
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PREGLED ZAPOSLENIH PO ORGANIZACIJSKIH ENOTAH

UPRAVA

Direktor doc. dr. Andrej SIMONČIČ
Sekretarka Majda LEBAR

RAČUNOVODSTVO

Vodja računovodstva Meta ČUFAR
Aleksandra KOS
Mojca PIPAN
Maja REBERNIK
Tine ŠTEBE

KNJIŽNICA IN INDOK

Vodja knjižnice Lili MARINČEK
Prevajalka Marija PANKER ČERNOŠ
Knjižničarka Ana SOMRAK GRIMŠIČ

VODJA KAKOVOSTI

Mag. Zvonko BREGAR

DRUGI
Robert Leskošek (mladi raziskovalec pri doc. dr. Andreju Simončiču) 

 * delavec, ki je odšel v letu 2008
** na novo sprejeti delavec v letu 2008
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DRUGI SODELAVCI UPRAVE

Marija DOŠEN
Jože HANČ
Andrej KOKALJ
Vera PEČNIK
Mojca SUHADOLNIK
Peter SUHADOLNIK
Silva TROJANŠEK*

ODDELEK ZA POLJEDELSTVO IN SEMENARSTVO

Predstojnik doc. dr. Vladimir MEGLIČ

Raziskovalci
dr. Manja Tina BASTAR**
Maruška BUDIČ 
Zoran ČERGAN
mag. Peter DOLNIČAR
dr. Tatjana KAVAR
dr. Petra KOZJAK 
dr. Marko MARAS
Tanja MARTINČIČ**
doc. dr. Vladimir MEGLIČ
Barbara PIPAN
Katja ROSTOHAR
dr. Katarina RUDOLF PILIH
mag. Romana RUTAR
Mojca ŠKOF
doc. dr. Jelka ŠUŠTAR VOZLIČ
dr. Kristina UGRINOVIĆ
Janko VERBIČ
Andrej ZEMLJIČ
Drago ŽITEK

Tehnični in drugi sodelavci
Tadej ABSEC
Safija AGROVIĆ
Halil AGOVIĆ
Irena BOGOLIN*
Monika COKAN ŽGAJNAR**
Matjaž DREMELJ 
Fanika HITI
Marjan JUŽNIK
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Ferida KALAČ
Marjan KERN
Elizabeta KOMATAR
Marija KREGAR
Boštjan LIPAVIC 
Andrej OBAL
Aleksander OVIJAČ
Boštjan PER
Valentina POVŠE
Jože ŠUŠTAR
Stanislav TESTEN
Franc TRČEK
Viktor ZADRGAL

ODDELEK ZA ŽIVINOREJO

Predstojnik dr. Drago BABNIK

Raziskovalci
dr. Drago BABNIK
Andreja BOŽIČ**
doc. dr. Marjeta ČANDEK POTOKAR
prof. dr. Aleš GREGORC
Janez JENKO
mag. Janez JERETINA
mag. Betka LOGAR
Tomaž PERPAR
Peter PODGORŠEK
Marija SADAR
Maja Ivana SMODIŠ ŠKERL
mag. Blaž ŠEGULA
Martin ŠKRLEP
dr. Jože VERBIČ
Andreja ŽABJEK
Tomaž ŽNIDARŠIČ
Lucija ŽVOKELJ

Tehnični in drugi sodelavci
Jože GLAD**
Boris IVANOVIČ
Alijana JERETINA
Irena KARNEL
Mihael KLOPČIČ
Marjan KOKALJ
Mitja NAKRST**
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Andreja ORSON
Bojan PEČNIK
Irena PODGORŠEK

ODDELEK ZA SADJARSTVO IN VINOGRADNIŠTVO

Predstojnik mag. Boris KORUZA

Raziskovalci
mag. Barbara AMBROŽIČ TURK
Boštjan GODEC
Jure KOLARIČ
mag. Darinka KORON
mag. Boris KORUZA
Vesna LOKAR
Radojko PELENGIĆ
dr. Matej STOPAR

Tehnični in drugi sodelavci
Roman KLOPČIČ
Roman MAVEC
Igor MOČNIK
Boštjan SAJE
Pavle SKOK

ODDELEK ZA VARSTVO RASTLIN

Predstojnik doc. dr. Gregor UREK

Raziskovalci
Jana FRANK
dr. Barbara GERIČ STARE
Janja GORŠEK 
Matej KNAPIČ
Dr. Peter KOZMUS
dr. Irena MAVRIČ PLEŠKO
mag. Špela MODIC
dr. Alenka MUNDA
Polon STRAJNAR
dr. Hans-Josef SCHROERS
dr. Saša ŠIRCA
Vojko ŠKERLAVAJ
Meta URBANČIČ ZEMLJIČ
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doc. dr. Gregor UREK
dr. Mojca VIRŠČEK MARN
Igor ZIDARIČ
Metka ŽERJAV

Tehnični in drugi sodelavci
Danica DOBROVOLJC
Tadej GALIČ
Gregor KOZLEVČAR
Marko MECHORA
Aleksandra PODBOJ RONTA**

ODDELEK ZA KMETIJSKO TEHNIKO

Predstojnik dr. Viktor JEJČIČ

Raziskovalci
mag. Tone GODEŠA
dr. Viktor JEJČIČ
mag. Tomaž POJE

Tehnični sodelavec
Anton GJERGEK

ODDELEK ZA EKONOMIKO KMETIJSTVA

Predstojnik doc. dr. Miroslav REDNAK

Raziskovalci
Matej BEDRAČ
Tomaž CUNDER
Ben MOLJK
Marjeta PINTAR
doc. dr. Miroslav REDNAK
dr. Tina VOLK
Barbara ZAGORC

Tehnični in drugi sodelavci
Darja BERNARDIČ
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CENTRALNI LABORATORIJ

Predstojnica dr. Ana GREGORČIČ

Raziskovalci
mag. Helena BAŠA ČESNIK
mag. Dejan BAVČAR
dr. Franci ČUŠ
dr. Ana GREGORČIČ
Lucija JANEŠ
mag. Veronika KMECL
dr. Mitja KOCJANČIČ
dr. Klemen LISJAK
Špela MOŽE
Janez SUŠIN
dr. Andreja VANZO
dr. Špela VELIKONJA BOLTA
mag. Tomaž VERNIK**
dr. Borut VRŠČAJ
mag. Vida ŽNIDARŠIČ PONGRAC

Tehnični in drugi sodelavci
Nada BIZJAK
Sonja DOLINŠEK
Mateja FORTUNA
Bojana GROFELNIK
Marjeta KANC
Ivanka KMETIČ CEGLAR
Tanja KOKALJ
Mateja PUCONJA*
Tomaž SKET
Breda ŠTEFANČIČ
Jožica ZAJC
Bernarda ŽITKO
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ZAPOSLOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE

V letu 2008 so z Inštituta odšli trije (3) delavci (ena se je upokojila - Silva 
Trojanšek, dve  sta odšli v drugo  organizacijo Mateja Puconja in Irena Bogolin 
), na novo se je zaposlilo osem (8) delavcev od tega ena mlada raziskovalka 
(Tanja Martinčič) in sedem na druga delovna mesta, dr. Manja Tina Bastar, 
mag. Tomaž Vernik, Andreja Božič, Jože Glad, Aleksandra Podboj Ronta, Mitja 
Nakrst in Monika Cokan Žgajnar).

Pregled zaposlenih po izobrazbi od leta 1956 dalje

Leto Doktorat
Magis-
terij

Diploma
II. stopnje

Srednja    
šola

Nižja
izobrazba

Skupaj

1956 - - 52 30 27 112
1960 1 - 35 36 35 107
1970 4 1 35 32 28 100
1980 8 1 38 33 29 109
1985 6 3 46 27 22 114
1990 5 8 36 40 27 116
1991 5 13 34 43 26 121
1992 7 11 39 41 25 123
1993 7 13 35 40 20 115
1994 9 15 36 42 21 123
1995 10 13 31 42 23 127
1996 12 15 33 47 22 129
1997 12 13 35 44 24 128
1998 12 12 32 43 24 123
1999 14 14 35 48 22 133
2000 15 16 32 56 17 136
2001 18 18 29 60 15 140
2002 17 18 34 52 14 135
2003 21 17 34 51 14 137
2004 24 14 36 51 14 139
2005 25 15 39 52 13 144
2006 26 14 43 53 14 150
2007 31 16 44 48 13 152
2008 32 16 49 48 12 157
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Število zaposlenih v zadnjih letih
Gibanje zaposlenih 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Na začetku leta 140 135 137 139 144 150 152
Med letom odšli 12 8 4 6 2 7 3
Med letom prišli 7 10 6 11 8 9 8
Število na koncu leta 135 137 139 144 150 152 157

Struktura zaposlenih v zadnjih letih
Zaposleni / Leto 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Raziskovalci 59 61 66 71 73 81 85
Tehnični delavci 41 42 39 40 40 37 40
Administrativno osebje 20 20 20 20 23 21 20
Pomožno in drugo 15 14 14 13 14 13 12
Skupaj 135 137 139 144 150 152 157

V letu 2008 ni nihče od raziskovalcev doktoriral ali magistriral. Klub temu se 
je med raziskovalci povečalo število doktorjev in magistrov, ker smo na novo 
zaposlili dva raziskovalca z že pridobljenim nazivom. Status mladega raziskovalca 
se nadaljuje Maruški Budič, Luciji Žvokelj, Jani Frank, Katji Rostohar, Poloni 
Strajnar, Martinu Škrlepu, Robertu Leskovšku, Juretu Kolariču, Barbari Pipan 
in Špeli Može. Letos smo zaposlili novo mlado  raziskovalko Tanjo Martinčič. 
Skupaj imamo 11 mladih raziskovalcev. Od dveh štipendistov 
je eden v mesecu decembru diplomiral, drugi bo študij zaključil v letu 2009. 

Starostna struktura raziskovalcev
Starost / Leto 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
do 30 let 4 3 4 6 9 15 15
30 do 40 let 27 30 30 33 26 26 26
40 do 50 let 21 22 25 26 32 32 34
50 do 60 let 4 5 6 6 6 8 9
nad 60 let 3 1 1 0 0 0 1
Skupaj 59 61 66 71 73 81 85

Pregled pomembnejših objav sodelavcev Kmetijskega inštituta Slovenije
Vrsta objav / Leto 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Znanstveni članki 26 34 35 33 35 28 38
Strokovni in poljudni članki 178 165 132 127 155 149 194
Znanstvene in strokovne 
monografije 18 21 14 15 19 10 36
Strokovne naloge, elaborati 49     37 57 40 41 30 53
Prispevki na konferencah 103 127 107 94 98 90 58
Radijski in TV prispevki, 
neobjavljeni prispevki na 
konferencah

49 47 51 67 121 155 146
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ORGANI UPRAVLJANJA

UPRAVNI  ODBOR

Ustanoviteljica Vlada Republike Slovenije je imenovala pet članov:
– na predlog ministrstva pristojnega za raziskovalno dejavnost 

dr. Marija Osvald 
mag. Marko Vizjak 
g. Franc Režonja

–  na predlog ministrstva pristojnega za okolje 
ga. Majda Virant

– na predlog ministrstva pristojnega za kmetijstvo 
g. Janez  Pirc

Dva člana imenuje upravni odbor na predlog direktorja s soglasjem
znanstvenega sveta:
– mag. Bety  Breznik
– g. Martin Plut

Dva člana izvolijo zaposleni delavci Inštituta izmed sebe:
– dr. Ana Gregorčič
– dr. Jože Verbič

Struktura raziskovalcev po izobrazbi

Izobrazba / Leto 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Doktorat 21 24 25 26 31 32

Magisterij 17 14 15 14 15 16

Visoka 23 28 31 33 35 37

Skupaj 61 66 71 73 81 85

Naziv / Leto 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Znanstveni svetnik 4 4 4 5 5 8

Višji znan. sodelavec 3 5 4 3 3 2

Znanstveni sodelavec 5 4 4 4 6 6

Raz. razvoj. svetnik 3 2 3 3 5 5

Višji razisk. razvoj. sodelavec 1 3 4 4  2 1

Razisk. razvoj. sodelavec 7 7 7 8 10 12

Redni profesor - - - - - -

Izredni profesor - - 1 1 1 1

Docent 4 7 7 6 8 8

Struktura raziskovalcev po nazivih
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Predsednik upravnega odbora je g. Janez Pirc, njegova namestnica dr. Ana 
Gregorčič.
V letu 2008 je imel upravni odbor šest  sej, štiri redne in dve dopisni

ZNANSTVENI SVET

dr. Matej Stopar – predsednik
dr. Ana Gregorčič – namestnica predsednika
 doc. dr. Jože Verbič 

g. Zoran Čergan 
dr. Viktor Jejčič 
dr. Mojca Viršček Marn 
dr. Drago Babnik 
doc. dr. Miroslav Rednak 
doc. dr. Andrej Simončič 

Znanstveni svet je v letu 2008 imel sedem sej, šest rednih in eno dopisno.
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IZVLEČEK IZ POSLOVNEGA POROČILA O 
GOSPODARJENJU V LETU 2008
Med pomembnejšimi prihodki so se zvečali prihodki pridobljeni na trgu (prodaja 
blaga in storitev) ter prihodki s strani MVZT oziroma Agencije za raziskovalno 
dejavnost (ARRS).

Glavni viri financiranja KIS (struktura prihodka) v % v letih od 2000 do 2008

Vir 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
MVZT - ARRS 32,9 36,0 40,5 38,4 37,9 36,7 37,2
MKGP 40,2 40,8 37,6 40,2 38,4 38,6 38,4
Prodaja blaga in 
storitev

20,0 17,0 17,9 17,6 18,4 19,7 20,1

Drugi viri (vključno 
mednarodni projekti)

 6,9  6,2  4,0  3,8   5,3 5,0  4,3

Glede na to, da je bil plan na prihodkovni strani postavljen ambiciozno, in 
da nam je do zneska planirane realizacije zmanjkalo le 58 tisoč EUR, to ni 
neuspeh. Na odhodkovni strani so v letu 2008 planirane vrednosti presegli 
le stroški materiala in storitev (indeks 102,6). Večja rast stroškov glede na 
rast prihodkov je v letu 2008 povzročila poslabšanje finančnega rezultata v 
primerjavi z letom 2007.

CELOTNI PRIHODEK

Struktura prihodka in njegova delitev v letu 2008 v primerjavi z letom 2007

REALIZ.
2007 % PLAN

2008
REALIZ.

2008 %
INDEKS INDEKS

realiz. 2008
realiz. 2007

realiz.2008
plan 2008

PRIHODKI SKUPAJ v 
EUR

6.085.398 100,0 6.400.000 6.341.943 100,0 104,2 99,1

MVZT - ARRS 2.261.825 37,2 2.264.623 2.374.756 37,4 105,0 104,9
MKGP 2.337.034 38,4 2.381.985 2.351.887 37,1 100,6 98,7
Drugi prihodki javnih služb 
(MOP, MOL)

21.700 0,4 17.952 57.880 0,9 266,7 322,4

Projekti - tujina 83.935 1,4 183.115 196.445 3,1 234,0 107,3
Prodaja blaga in storitev 1.226.088 20,1 1.502.325 1.162.850 18,3 94,8 77,4
Subvencije in regresi 10.566 0,2 0 47.896 0,8 453,3
Drugo (obresti, izredni pri-
hodki)

144.250 2,3 50.000 150.229 2,4 104,1 300,5

ODHODKI SKUPAJ v EUR 5.925.582 97,4 6.319.390 6.284.593 99,1 106,1 99,4

Stroški 1.531.491 25,2 1.592.790 1.634.571 25,8 106,7 102,6

Amortizacija 463.673 7,6 480.000 477.426 7,5 103,0 99,5
Bruto plače in regres 3.054.181 50,2 3.327.500 3.285.199 51,8 107,6 98,7
Drugi stroški dela 876.237 14,4 919.100 887.397 14,0 101,3 96,6



 27

 Kmetijski inštitut Slovenije  

Fizični obseg proizvodnje na KIS (v tonah) v letih od 2003 do 2008

Pridelek 2003 2004 2005 2006 2007 2008

– krompir - - 224 233 283 322

– jabolka 291 419 288 348 170 189

Vrsta analize oziroma vzorca
Š T E V I L O  A N A L I Z

2005 2006 2007 2008
Plan 
2009

AGROKEMIJA

Tla 7468 6005 5324 5056 5350

Voluminozna krma, krmila in dodatki 603 738 634 698 700

Poljščine in pridelki 778 1009 468 583 550

Med 355 114 167 115 240

Organska in mineralna gnojila 150 145 89 83 100

Fitofarmacevtska sredstva 18 20 19 24 20

Ostanki FFS 327 497 478 273 270

Medlaboratorijske primerjalne analize 111 108* 73 70 80

Ostalo (vino, žganje, mivka, pesek, listje, 
pleveli, hmelj, vampni sok, meso itd.)

340 527 743 487 500

Skupaj 10150 9055 7931 7389 7810

VINARSTVO

Vino za uvoz 137 2 - - 5

Žgane pijače 72 125 71 34 50

Inšpekcijski vzorci 72 98 137 43 50

Vino za izvoz 31 - - -

Posamezne analize 447 199 311 83 100

Odprto vino 508 560 509 499 500

Vino za stekleničenje 698 714 756 742 750

Grozdje in vino za raziskave 88 88 236 401 400

Medlaboratorijske primerjalne analize* 23 30 23 27 27

Skupaj 2076 1816 2043 1829 1882

Prepis dokumentov (analiz) 152 192 151 171 100

Spremni dokumenti 165 104 84 76 70

Certifikati 111 - - -

Število analiziranih vzorcev v letih 2005–2008 ter plan za leto 2009 

Medlaboratorijske primerjalne analize niso vštete v skupnem številu analiziranih vzorcev, 
ker so že vključene v rubrikah tla, krma, med, ostanki FFS in ostalo (vino in žganje)
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Struktura odhodkov KIS v EUR v letu 2007 in 2008

ODHODKI REALIZ.
2007

REALIZ.
2008

INDEKS STRUKTURA 
ODHODKOV 

2008
realiz.2008
realiz.2007

Odhodki skupaj - brez davka od 
dohodkov pravnih oseb

5.925.582 6.284.593 106,1 100,1

od tega:     

   material in energija 529.554 613.858 115,9 9,8

   storitve 753.390 757.045 100,5 12,0

   amortizacija 463.673 477.426 103,0 7,6

   avtorski honorarji 58.836 53.817 91,5 0,9

   podjemne pogodbe - pogodbe 
   o delu

36.007 53.218 147,8 0,9

   dnevnice za službena
   potovanja

31.857 33.553 105,3 0,5

   stroški za službena potovanja 73.134 90.719 124,0 1,4

   drugi odhodki  48.713 32.361 66,4 0,5

   bruto plače in regres 3.054.181 3.285.199 107,6 52,3

   drugi stroški dela 876.237 887.397 101,3 14,2

Na porast stroškov materiala so v letu 2008 najbolj vplivale podražitev kemikalij, 
gnojil, in sredstev za varstvo rastlin. Na dvig stroškov podjemnih pogodb so 
vplivale predvsem pogodbe za delo v sadovnjaku, za katere smo v letu 2008 
namenili 20.659 EUR, v letu 2007 pa zaradi izpada pridelka jabolk zaradi toče 
le 9.360 EUR. Zvečanje stroškov za službena potovanja je delno posledica 
večjega mednarodnega sodelovanja iz naslova bilateralnih projektov in evropskih 
projektov. Masa plač in regresov se je zvečala za 7,6 %, tudi njen delež v 
skupnih odhodkih se je nekoliko zvečal (od leta 2007 za 0,76 odstotne točke). 
Stroški za bruto plače in regres so se povečali zaradi uvedbe novega Zakona 
o plačah za javne uslužbence.
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Investicije in investicijsko vzdrževanje v EUR

računalniki in računalniška oprema 113.348,55

plinski kromatograf 96.569,33

traktor NEW-HOLLAND T-5040 43.920,38

spektrometer Labspec 5000 - prenosni NIR analizator 43.390,96

obnova stanovanja na Celovški 99/B - 56,60 m2 34.866,80

rastna komora tip RK-900CH 17.355,46

oprema za proteomiko (paket 13 - KIS, BF Ljubljana, ZRS Koper) 16.700,00

avtomatski genski analizator (paket 13 -KIS, BF Ljubljana, NIB 
Ljubljana)

15.466,67

obnova objektov v Jabljah 12.422,02

analitska tehtnica Mettler Toledo XP 205 7.895,77

meteorološke postaje (2 kom) 7.304,52

plinski kromatograf 6.015,35

investicije in investicijsko vzdrževanje pod 5.000 EUR skupaj 91.102,73

Investicije in investicijsko vzdrževanje skupaj 506.358,54

INVESTICIJE

Vrednost vseh naložb in investicijskega vzdrževanja je v letu 2008 dosegla 
506.359 EUR. Od te vsote je sofinanciranje ministrstev znašalo 26.422 EUR, 
tako, da so naložbe v breme inštituta znašale 479.937 EUR in so bile za 10,7 
% večje kot v letu 2007 (433.238 EUR). Taka vrednost investicij pomeni, da 
smo za naložbe namenili predvsem letni znesek amortizacije. Plan investicij 
(prioriteta A) je brez sofinanciranja predvidel višino 492.268 EUR. 

Predmeti večjih naložb v letu 2008
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Oddelek za poljedelstvo  
in semenarstvo

Predstojnik
doc. dr. Vladimir Meglič, univ. dipl. ing. agr.
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Na oddelku za poljedelstvo in semenarstvo je bilo v letu 2008 zaposlenih 39 sodelavk 
in sodelavcev. Med temi je bilo osem doktorjev znanosti, dva magistra ter osem 
univerzitetnih diplomiranih inženirjev kmetijstva. V tem letu smo zaposlili tri nove 
sodelavke, mlado raziskovalko Tanjo Martinčič, raziskovalko dr. Manjo Tino Bastar, 
in tajnico oddelka Moniko Cokan Žganjar.
Področje dela obsega tako raziskave na področju genetike, žlahtnjenja, fiziologije in 
tehnologije pridelovanja poljščin, krmnih rastlin in vrtnin kot tudi strokovno delo 
na področju introdukcije in rajonizacije novih sort kmetijskih rastlin, vrtnarskega 
središča ter koordinacije dela petih vrtnarskih postaj v Sloveniji. V sodelovanju z 
Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izvajamo sortne poskuse ter 
strokovne naloge s področja varstva in registracije sort rastlin ter semenarstva. Poleg 
tega opravljamo na oddelku analize kakovosti ter certifikacijo semenskega blaga in 
nadzorujemo pridelavo semena. 

NASLOVI NALOG ODDELKA IN PODROČIJ DELA

RAZISKOVALNO IN RAZVOJNO DELO

Uporaba genskega potenciala tradicionalnih slovenskih vrst kmetijskih rastlin za 
žlahtnjenje novih sort prilagojenih spremenjenim klimatskim razmeram (V4-0482)
Nosilka: doc. dr. Jelka Šuštar Vozlič 
Sodelavci: mag. Peter Dolničar, dr. Katarina Rudolf Pilih, dr. Marko Maras, dr. Kristina 
Ugrinović, doc. dr. Vladimir Meglič, dr. Petra Kozjak, Katja Rostohar,  dr. Alenka 
Munda in Metka Žerjav (Oddelek za varstvo rastlin)
 
Vpliv prenosa genov, genske raznovrstnosti in raznolikosti ter tehnologije pridelovanja 
oljne ogrščice na soobstoj in izpolnjevanje pogojev trajnostne pridelave ter razvoj 
metod za sledljivost (V4-0532)
Nosilec: doc. dr. Vladimir Meglič
Sodelavci KIS: doc. dr. Jelka Šuštar Vozlič, dr. Tatjana Kavar, dr. Marko Maras, dr. 
Manja Tina Bastar, Barbara Pipan, Janko Verbič, dr. Borut Vrščaj, dr. Katarina Rudolf 
Pilih, dr. Petra Kozjak, mag. Romana Rutar, Katja Rostohar 
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Razvoj metode za analizo odpornosti kmetijskih rastlin na sušni stres kot orodja v 
procesu žlahtnjenja (V4-0476)
Nosilka: dr. Andreja Čerenak (Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije)
Sodelavci KIS: doc. dr. Vladimir Meglič, doc. dr. Jelka Šuštar Vozlič, dr. Marko Maras, 
dr. Manja Tina Bastar, Tanja Martinčič, Katja Rostohar 

Monitoring oljne ogrščice ob transportnih poteh v Sloveniji v letu 2008
(Projektna naloga: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, št. pogodbe: 
2311-08-000152) 
Nosilka: doc. dr. Jelka Šuštar Vozlič 
Sodelavci: Barbara Pipan, dr. Marko Maras, dr. Katarina Rudolf Pilih, Janko Verbič, 
dr. Borut Vrščaj, doc. dr. Vladimir Meglič, Elizabeta Komatar

FAO Study Tour – Ljubljana 04-14 August 2008: Advanced methods and technologies 
used for detection and quantification of GM in seed, food and feed
Nosilka: doc. dr. Jelka Šuštar Vozlič
Sodelavci: doc. dr. Vladimir Meglič, dr. Marko Maras, dr. Katarina Rudolf Pilih, dr. 
Manja Tina Bastar, Barbara Pipan, mag. Romana Rutar, Drago Žitek, mag. Zvonko 
Bregar, Elizabeta Komatar

Vrednotenje genotipov fižola (Phaseolus vulgaris L.) s pomočjo kandidatnih genov 
za odpornost proti suši (L4-9476-0401-06) 
Nosilec: doc.dr. Vladimir Meglič
Sodelavci: dr. Marjetka Kidrič (Institut Jožef Stefan), 
Sodelavci KIS: doc.dr. Jelka Šuštar Vozlič, dr. Marko Maras, dr. Tatjana Kavar, Marija 
Kregar, dr. Petra Kozjak, Maruška Budič

Nacionalni program: Slovenska rastlinska genska banka pri Kmetijskem inštitutu 
Slovenije
Vodja: doc. dr. Vladimir Meglič
Izvajalci: Oddelek za poljedelstvo in semenarstvo ter Oddelek za sadjarstvo
in vinogradništvo 

Sledljivost gensko spremenjenih kmetijskih rastlin v pridelavi hrane in krme (L4-
7573-0401-05)
Nosilec: doc. dr. Vladimir Meglič
Sodelavci: doc. dr. Jelka Šuštar Vozlič, dr. Petra Kozjak, dr. Tatjana Kavar, mag. Romana 
Rutar,  Zoran Čergan, Drago Žitek, Janko Verbič, dr. Kristina Ugrinović, Mojca Škof, 
dr. Katarina Rudolf Pilih, dr. Marko Maras, mag. Peter Dolničar, Andrej Zemljič

Preučitev biologije koruznega hrošča in nekaterih možnosti za njegov nadzor in 
obvladovanje v slovenskih rastnih razmerah (V4-0111)
Nosilec: dr. Gregor Urek (Oddelek za varstvo rastlin)
Sodelavec oddelka : Zoran Čergan
Harmonizacija tehnologij za celovito sledljivost gensko spremenjenih organizmov 
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v produkciji kmetijskih pridelkov in živil ter njihov soobstoj s konvencionalno in 
ekološko pridelavo (V4-0314)
Nosilec: doc. dr. Vladimir Meglič
Sodelavci: doc. dr. Jelka Šuštar Vozlič, dr. Petra Kozjak, dr. Tatjana Kavar,  mag. 
Romana Rutar, Zoran Čergan, Drago Žitek, Janko Verbič, dr. Kristina Ugrinović, 
Mojca Škof, dr. Katarina Rudolf Pilih, dr. Marko Maras, mag. Peter Dolničar, Andrej 
Zemljič, dr. Borut Vrščaj (Centralni laboratorij) 

Genetsko izboljšanje kvalitativnih in kvantitativnih lastnosti ekonomsko pomembnih 
kmetijskih rastlin za konkurenčno in trajnostno pridelovanje v Sloveniji (V4-0335) 
Nosilka: doc. dr. Jelka Šuštar Vozlič
Sodelavci: doc. dr. Vladimir Meglič, mag. Peter Dolničar, Zoran Čergan, dr. Katarina 
Rudolf Pilih, dr. Kristina Ugrinović, Boštjan Lipavic, dr. Alenka Munda (OVR)

Fenolni potencial lokalnih kultivarjev sliv in češenj Antioksidanti gozdnih in gojenih 
borovnic kot preventivni dodatek k zdravi prehrani (naslov teme, ki se izvaja na KIS) 
(V4-0321)
Nosilka: dr. Branka Mozetič (Univerza v Novi Gorici)
Nosilka KIS: dr. Andreja Vanzo 
Sodelavci: doc.dr. Vladimir Meglič, dr. Tatjana Kavar, dr. Petra Kozjak

Uporaba genetskih markerjev za rejo prašičev primernih za pršut z nižjo vsebnostjo 
soli (L4-9468-0401-06) 
Nosilec: Dr. Marjeta Čandek Potokar (Oddelek za živinorejo)
Sodelavci oddelka: dr. Tatjana Kavar, doc.dr. Vladimir Meglič

Zmanjševanje presežkov kalija v krmi s travinja (V4-0337) 
Nosilec: dr. Drago Babnik (Oddelek za živinorejo)
Sodelavec oddelka : Janko Verbič

Osvežitev Kmetijskih okoljskih kazalcev, ARSO 2008
Št. pogodbe 2523-08-600092
Sodelavci oddelka : Janko Verbič, Andrej Zemljič, Zoran Čergan, doc.dr. Vladimir 
Meglič
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MEDNARODNI PROJEKTI

FP6  GM and non-GM supply chains: their CO-EXistence and TRAceability (Co-
Extra) 
Koordinator: dr. Yves Bertheau (INRA, Versailles, Francija)
Nosilca KIS: doc. dr. Vladimir Meglič (WP2), doc.dr. Jelka Šuštar  Vozlič (WP4)
Sodelavci KIS: dr. Tatjana Kavar, dr. Kristina Ugrinović, dr.  Miroslav Rednak (OE), 
dr. Petra Kozjak, mag. Romana Rutar, mag. Peter Dolničar, Zoran Čergan, Katja 
Rostohar, dr. Borut Vrščaj (Centralni laboratorij)

LEAFYVEG -AGRI GEN RES: Leafy vegetables germplasm, stimulating use
Šifra: AGRI-2006-0262 
Nosilec: doc.dr. Vladimir Meglič
Sodelavci: doc.dr. Jelka Šuštar Vozlič, dr. Gregor Urek, Saša Širca, dr. Kristina 
Ugrinović, Mojca Škof, Boštjan Lipavic

From production to application of arbuscular mycorrhizal fungi in agricultural 
systems
Šifra: COST 870 
Nosilec: doc.dr. Vladimir Meglič
Sodelavci: dr. Alenka Munda, doc.dr. Jelka Šuštar Vozlič, dr. Gregor Urek, mag. 
Darinka Koron

CIVITAS (City – VITAlity-Sustainability) 6. OP
Nosilec KIS: dr. Viktor Jejčič
Sodelavec: Janko Verbič (preskušanje sort oljne ogrščice za bio-gorivo)

Ohranjanje ogroženih genskih virov kmetijskih rastlin BI-CZ/05-06/028
 (češko – slovensko znanstveno sodelovanje) 
Nosilec: doc.dr. Vladimir Meglič 
Sodelavca: Janko Verbič, doc.dr. Jelka Šuštar Vozlič

Mednarodni projekt (SLO – SVK) 'Varstvo genskih virov kmetijskih rastlin v Sloveniji 
in Slovaški republiki'
Nosilec: doc. dr. Vladimir Meglič  
Sodelavci oddelka: skrbniki za posamezne vrste v okviru Genske banke kmetijskih 
rastlin

STROKOVNO DELO

Strokovne naloge s področja varstva in registracije sort rastlin ter semenarstva izvajamo 
po pooblastilu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki naloge v celoti 
ali delno financira. Te naloge so:
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– Preskušanje sort v postopku vpisa sort v sortno listo,
– Hranjenje uradnih standardnih vzorcev semenskega materiala zavarovanih 

oziroma  registriranih sort,
– Posebno preskušanje sort za opisno sortno listo,
– Certifikaciranje semena ter razmnoževalnega materiala kmetijskih rastlin in 

uvajanje certifikacijskih shem,
– Naknadna kontrola certificiranega semenskega materiala kmetijskih 

rastlin.

V strokovnih nalogah sodelujejo: Andrej Zemljič (nosilec), Zoran Čergan, dr. Kristina 
Ugrinović, mag. Peter Dolničar, Janko Verbič, Mojca Škof, mag. Romana Rutar, Drago 
Žitek, Marjan Južnik, Andrej Obal, Irena Bogolin, doc. dr. Jelka Šuštar Vozlič, doc. 
dr. Vladimir Meglič

Predkomisijsko preskušanje sort koruze in krompirja
Nosilca: Zoran Čergan, mag. Peter Dolničar

Proučevanje tehnologij pridelovanja vrtnin 
Nosilka: dr. Kristina Ugrinović

Delo v skupini za izvedbo programa CKRP Jablje.

Sodelovanje pri pripravi zakonodaje s področja semenarstva, sobivanja gensko 
spremenjenih rastlin in konvencionalnega kmetijstva.

Izpolnjevanje nalog povezanih z delom Strokovnih komisij za potrditev, dovolitev in 
varstvo sort kmetijskih rastlin. 

Aktivnosti povezane s članstvom Slovenije v OECD shemah za sortno certificiranje 
semena kmetijskih rastlin ter v ISTA (mednarodna organizacija za testiranje semena 
kmetijskih rastlin).

Aktivnosti povezane s članstvom Slovenije v ECPGR FA in FAO na področju varovanja 
genskih virov rastlin v kmetijstvu.

Aktivnosti povezane s članstvom Slovenije v SEEDNet na področju varovanja genskih 
virov rastlin v kmetijstvu na območju jugovzhodne Evrope.

Aktivnosti povezane s članstvom KIS v ENGL na področju določanja gensko 
spremenjenih organizmov.

Aktivnosti povezane z vodenjem platforme: Rastline za prihodnost.
Sodelavec: doc. dr. Vladimir Meglič

Žlahtnjenje in vzdrževalna  selekcija vrtnin in kmetijskih rastlin 
Sodelavci: doc. dr. Vladimir Meglič, mag. Peter Dolničar, doc. dr. Jelka Šuštar Vozlič, 
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Janko Verbič, dr. Marko Maras, Marjan Kern, Tadej Absec, Elizabeta Komatar, Halil 
Agović, Boštjan Lipavic, dr. Katarina Rudolf-Pilih, dr. Kristina Ugrinović, Mojca Škof

Izobraževanje vzdrževalcev športnih travnikov in travnikov za rekreativne namene.
Sodelavec: doc. dr. Vladimir Meglič

POSPEŠEVALNO DELO 

Posveti, seminarji, predavanja, demonstracije, ki jih po dogovoru z Republiško upravo 
za pospeševanje kmetijstva organizira in izpelje Kmetijski inštitut Slovenije.

Izobraževanje, ki ga organizira Republiška uprava za pospeševanje kmetijstva ali 
Kmetijska svetovalna služba, sodelavci KIS pa sodelujejo kot predavatelji.

Konzultacije in sodelovanje v različnih komisijah, svetovanje po telefonu, obiski na 
terenu.
Sodelavci: Zoran Čergan, dr. Kristina Ugrinović, mag. Peter Dolničar, Mojca Škof, 
Janko Verbič, Andrej Zemljič, doc.dr. Vladimir Meglič, doc. dr. Jelka Šuštar Vozlič, 
Marjan Južnik, mag. Romana Rutar, Drago Žitek 

SERVISNA DEJAVNOST 

Analize kakovosti semen poljščin, vrtnin, gozdnih vrst, analize krmil in analize medu 
– pelodna analiza.
Sodelujejo: mag. Romana Rutar, Drago Žitek, Marinka Kregar, Elizabeta Komatar, 
dr. Petra Kozjak, dr. Tatjana Kavar, dr. Marko Maras, dr. Katarina Rudolf Pilih, doc. 
dr. Jelka Šuštar Vozlič, doc. dr. Vladimir Meglič

LASTNA PRIDELAVA

V letu 2008 smo po pogodbi za Semenarno Ljubljana pridelali 58.031 kg semena sorte 
Pšata, 72.234 kg semena sorte Bistra, 86.340 kg semena sorte KIS Sora in 34.111 kg 
semena sorte KIS Mirna. Vse sorte so bile potrjene v super elito (SE2). Pridelali smo 
še 10.479 kg sorte Kresnik stopnje A. V vzdrževalni selekciji smo pridelali še 5.927 kg 
semena sorte Pšata stopnje SE1 in 4.062 kg stopnje S2, 11.046 kg sorte Bistra stopnje 
SE1 in 2.744 kg stopnje S2, 19.102 kg sorte KIS Sora stopnje SE1 in 3.237 kg stopnje 
S2, 4.545 kg semena sorte KIS Mirna stopnje SE1 in 4062 kg stopnje S2 in 1.987 kg 
križanca KIS 97-5/73-1 stopnje S2. To seme je namenjeno nadaljnjemu razmnoževanju. 
Pod covertanom in v mrežnikih smo pridelali skupno 2.341 kg semena stopnje S1 in 
kategorije IS sort Pšata, Bistra, KIS Sora, KIS Mirna, Kresnik, Cita, Cvetnik, Vesna, 
Jana, Igor ter križanca KIS 97-5/73-1. 
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S Pogodbo o prenosu žlahtniteljske in lastniške pravice inštitutovih sort trav in detelj 
(št.08-242-1/2004) smo v zameno za predajo lastniških pravic mnogocvetne ljuljke 
Laška, črne detelje Poljanka in inkarnatke Inkara na območju Jabelj imeli pravico za 
uporabo 20 ha zemljišč. Pogodba se je v letu 2008 iztekla. 

Pridelali smo 30 kg predosnovnega semena domače sorte mnogocvetne ljuljke 
Draga.    

OPISI NALOG IN RAZISKAV

Svetovno leto krompirja
Nosilec: mag. Peter Dolničar

Organizacija združenih narodov je leto 2008 proglasila za Mednarodno leto krompirja 
pod geslom »krompir – skriti zaklad«. Praznovanje mednarodnega leta krompirja 
naj bi vzbudilo zavedanje širše laične javnosti o pomenu krompirja in kmetijstva na 
sploh, o njegovem pomenu za preprečevanje svetovne lakote, revščine in ekoloških 
problemov. V mnogih državah so praznovanju mednarodnega leta krompirja posvetili 
številne lokalne in mednarodne prireditve. Praznovanju smo se pridružili tudi na 
Kmetijskem inštitutu Slovenije in organizirali več posvetov, predavanj in razstav. 
Na 46. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu v Gornji Radgoni smo v okviru 
praznovanja organizirali posvet z naslovom »Krompir – skriti zaklad«. Vsi ljubitelji 
krompirja so na sejmu zagotovo prišli na svoj račun in uživali ob okušanju različnih 
sort kuhanega, praženega in ocvrtega krompirja, v tekmovanju za najdebelejši krompir 
in krompir najbolj izvirnih oblik. Na različnih mestih po sejmišču so bile manjše 
razstave krompirjevih sort. 
Sodelovali smo na mednarodnem posvetu »Potato – perspectives of a hidden treasure«, 
ki je potekal marca v Pordenoneju v Italiji, aktivno pa s predavanjem in dvema 
posterjema na mednarodni znanstveni konferenci Evropskega združenja za raziskave 
krompirja EAPR v Brašovu v Romuniji.        
Ob praznovanju leta krompirja smo na jesenskem kmetijsko živilskem sejmu v 
Komendi postavili razstavo sort krompirja, praznovanju pa je bil posvečen tudi 
tradicionalni posvet o krompirju. Podobno smo na Prazniku jeseni v Dobrunjah pri 
Ljubljani postavili razstavo krompirjevih sort in imeli odmevno predavanje. V maju 
smo s predavanjem sodelovalni na posvetu organiziranem ob odkritju spomenika 
krompirju v Šenčurju pri Kranju. Po Sloveniji smo opravili več predavanj, objavili več 
člankov. Mag. Peter Dolničar je nastopil v televizijski oddaji Na zdravje, posvečeni 
svetovnemu letu krompirja.
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Monitoring oljne ogrščice ob transportnih poteh v Sloveniji v letu 2008
(Projektna naloga: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, št. pogodbe: 
2311-08-000152) 
Nosilka: doc. dr. Jelka Šuštar Vozlič 
Sodelavci: Barbara Pipan, dr. Marko Maras, dr. Katarina Rudolf Pilih, Janko Verbič, 
dr. Borut Vrščaj (CL), doc. dr. Vladimir Meglič, Elizabeta Komatar

V pretežnem delu Slovenije rastne in podnebne razmere omogočajo uspešno pridelavo 
oljne ogrščice, najpomembnejše oljnice zmernega klimatskega pasu. Zaradi prilagajanja 
tržnemu redu EU in možnosti pridelave kot energetske rastline (biodiesel in olje za 
pogon motorjev) v zadnjih letih obseg pridelave v Sloveniji močno narašča. Vzrok za 
povečanje obsega pridelave je tudi izgradnja domačih predelovalnih kapacitet in s 
tem povezana pogodbena pridelava, saj je oljna ogrščica tipična industrijska rastlina. 
Manjši delež zrnja oljne ogrščice vsako leto uvozimo, količina niha med leti glede na 
nihanje domače pridelave. 
Seme oljne ogrščice je drobno, gladko in okroglo, zato se ob spravilu, pri dodelavi, predelavi 
in transportu zelo lahko nenadzorovano izgublja oz. se obdrži na kmetijskih strojih in 
strojih za dodelavo semena. Izgubljeno seme ostane v tleh kalivo več let in v času rastne 
dobe v naslednjih letih s svojo prisotnostjo predstavlja opraševalni vir oziroma se ponovno 
akumulira v talni semenski banki. Velik problem nenadzorovanega križanja predstavljata 
samosevna oljna ogrščica (rastline oljne ogrščice znotraj pridelovalnih površin, kjer se 
je le-ta pridelovala v preteklih letih) in podivjana oljna ogrščica (rastline oljne ogrščice 
izven pridelovalnih površin), ki izvira iz izgub semena ali nenadzorovanega raztrosa v 
tekočem ali preteklih letih. Slednje rastejo predvsem ob obrobjih njiv, na obmejkih, ob 
poljskih poteh, železnicah, jarkih in ob ostali cestni infrastrukturi. 
V Evropski uniji so za hrano in krmo že dovoljene nekatere gensko spremenjene 
oljne ogrščice. Tudi poljski poskusi z gensko spremenjeno oljno ogrščico potekajo 
ali so potekali v nekaj državah EU (v Sloveniji jih še ni bilo), za tržno pridelovanje pa 
gensko spremenjena oljna ogrščica v EU še nima dovoljenja. 
Namen naloge je bil preveriti, ali se po Sloveniji prevaža in med prevozom izgublja 
tudi gensko spremenjena oljna ogrščica, ki je v EU dovoljena, in v primeru pozitivnega 
rezultata pripraviti sanacijski načrt. Osnova za določitev lokacij vzorčenja je bila 
študija  ‘Izdelava ocene tveganja za nenamerno sproščanje gensko spremenjene oljne 
ogrščice, koruze in krompirja v Sloveniji in izdelava predloga okoljskega monitoringa’, 
ki smo jo izdelali v letu 2006.  Lokacije vzorčenja so bile  najbolj zgoščene ob 
najpomembnejših transportnih poteh, kjer obstaja verjetnost, da pride do raztrosa 
tovora in s tem morebitnega nenamernega vnosa GS v okolje. Poleg vzorčenja ob najbolj 
prometni cestni in železniški infrastrukturi smo vzorčili tudi na lokacijah pojavljanja 
samosevnih rastlin oljne ogrščice znotraj pridelovalnih površin (ob obmejkih, med 
posevki), za katere smo predvidevali, da izvirajo iz izgub semena v preteklem letu in 
na lokacijah pojavljanja podivjanih populacij oljne ogrščice.  Skupaj smo vzorčili na 
100 lokacijah, vsaka izbrana lokacija je zajemala najmanj pet rastlin oljne ogrščice na 
mikrolokacijskem obsegu 5x5 m. Vodili smo evidenco o lokacijah (opis lokacije, GPS 
koordinate) in o vzorčenju. Vzorčenje je potekalo v času  cvetenja rastlin oljne ogrščice, 
saj se takrat le-te najlaže identificirajo. Za določanje GSO smo uporabili metodo PCR 
v realnem času. Naredili smo presejalno analizo za štiri genske elemente, bar, EPSPS, 
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p35S in tNOS, ki jih vsebujejo v EU dovoljene gensko spremenjene rastline oljne 
ogrščice. Za določanje GSO smo uporabili validirane metode, ki jih uporabljamo v 
ISTA (International Seed Testing Association) akreditiranem semenskem laboratoriju 
na KIS. Rezultati analize prisotnosti gensko spremenjene oljne ogrščice na štiri 
presejalne genske elemente so bili za vse analizirane skupine vzorcev negativni. Zato 
nadaljnjih analiz nismo delali. Zaključili smo, da na osnovi monitoringa oljne ogrščice 
ob transportih poteh in monitoringa samosevnih in podivjanih rastlin oljne ogrščice v 
Sloveniji v letu 2008 in rezultatov laboratorijskih analiz nismo našli nobenega vzorca, 
ki bi vseboval v EU dovoljene gensko spremenjene linije oljne ogrščic oziroma gensko 
spremenjene oljne ogrščice, ki bi vsebovala enega ali več analiziranih elementov. Zato 
sanacijskega načrta za leto 2008 nismo izdelali.
Zaradi lastnosti oljne ogrščice in glede na rezultate monitoringov v nekaterih drugih 
državah, kjer so določili gensko spremenjeno oljno ogrščico, kljub temu da je ne 
pridelujejo, pa menimo, da je tudi v Sloveniji smiselno izvajati vsakoletni monitoring 
za določanje nenamerne prisotnosti gensko spremenjene oljne ogrščice. 

Program vrtnarskega centra pri Kmetijskem inštitutu Slovenije
Nosilka: Mojca Škof
Sodelavci: dr. Kristina Ugrinović, Fanika Hiti, Matjaž Dremelj

Program vrtnarskega centra pri Kmetijskem inštitutu Slovenije je bil v letu 2008 usmerjen 
v proučevanje različnih tehnologij pridelovanja zelenjadnic, uvajanje pridelave manj 
znanih in manj razširjenih vrst zelenjadnic ter v preskušanje primernosti različnih 
sort zelenjadnic za določen namen in način pridelave. V sodelovanju z Vrtnarskimi 
postajami v Novem mestu, Novi Gorici in Celju smo v tehnološke poskuse vključili 
solato, papriko, čebulo, česen in rukolo. Rezultate svojega dela smo 01.12.2008 
predstavili v okviru Zelenjadarskih uric, ki smo jih organizirali skupaj s Kmetijsko 
svetovalno službo.
Pri mehkolistni solati smo preskušali 13 sort v spomladanskem, poletnem in jesenskem 
terminu pridelave. Razlike v tržnem pridelku so bile velike med sortami, pomembno pa 
so na količino pridelka vplivali tudi termini in lokacija pridelovanja. Največji pridelki 
so bili doseženi pri spomladanski pridelavi, ko so pogoji za solato najugodnejši. 
Poletni termin je ne glede na lokacijo manj primeren za pridelovanje mehkolistne 
solate, saj veliko rastlin še predno oblikujejo glavice požene v cvet. Pomembno je, da 
za omenjeni termin izberemo sorte, ki dobro prenašajo vročino in gredo pozno v cvet. 
Tudi pri jesenskem terminu pridelave so bili pridelki nizki, velik delež odpada pa je 
bil posledica okužbe zunanjih listov s solatno plesnijo (Bremia lactucae). 
Pri papriki v tipu zelene babure smo v zaščitenem prostoru preskušali 11 sort in 
ugotavljali njihovo primernost za pobiranje v tehnološki (zeleno obarvani plodovi) 
in fiziološki (rdeče obarvani plodovi) zrelosti. Primerjava je pokazala, da so pridelki 
fiziološko zrelih plodov v povprečju okoli 35 % nižji kot pridelki tehnološko zrelih, 
pa čeprav so fiziološko zreli plodovi težji in imajo debelejše meso (perikarp). Razlog 
za nižji pridelek v fiziološki zrelosti je manjše število pobranih plodov, ki je posledica 
manjšega števila nastavljenih plodov na rastlino. Hitro rastoči plodovi, ki jih ne pobiramo 
sproti namreč omejijo nastavljanje novih in povzročijo celo odpadanje cvetnih popkov. 
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Med sortami so za pridelovanje pri nas primernejše zgodnejše sorte, kar je še posebej 
pomembno, če se odločimo za pobiranje fiziološko zrelih podov. Med preskušanimi 
sortami je po zgodnosti v fiziološki zrelosti izstopala sorta Oregon, ki pa ima oranžno 
obarvane in nekoliko mehkejše plodove. Med sortami z rdeče obarvanimi plodovi so 
bile med zgodnejšimi Pixy, Red Knight in Napoli.
Pri čebuli smo ugotavljali primernost sort za skladiščenje, saj je med številnimi 
dejavniki,s katerimi lahko vplivamo na obstojnost v skladišču, izbor sorte odločilnega 
pomena. Sorte, ki so bile vključene v sortne poskuse smo shranili v hladno skladišče 
in spremljali njihovo trpežnost vse do pomladi. Do meseca marca se je v skladišču v 
povprečju ohranilo nekaj več kot 60 % čebulic. Delež čebulic, ki so propadle zaradi 
gnitja je bil okoli 14 %, delež odgnalih čebulic pa okoli 25 %.  Rezultati so pokazali, 
da se sorte po svojih skladiščnih sposobnostih precej razlikujejo. Najdlje so se v 
skladišču obdržale sorte, ki razvijejo srednje velike do drobne čebulice, medtem ko 
so sorte, ki dajejo zelo visoke pridelke manj primerne za skladiščenje.
Pri česnu smo zbrane ekotipe, ki izvirajo predvsem iz Primorske, razmnožili na 
poskusnem polju v Jabljah in Novi Gorici. Ocenili smo morfološke lastnosti zbranega 
materiala in ga primerjali z lastnostmi sort, ki so na voljo na trgu.
Rukola (Eruca sativa) se zaradi kratke rastne dobe in dobre prezimitve zelo uspešno 
vključuje v kolobar plodovk v zaščitenem prostoru. V poskusu, ki smo ga zasnovali 
jeseni po spravilu paradižnika v neogrevanem visokem tunelu, smo ocenili vpliv različnih 
načinov razkuževanja tal (kemično, zadelava rukole, zadelava rukole in prekrivanje tal, 
kontrola) na rast in pridelek paradižnika. Vegetativna rast paradižnika je bila najboljša na 
parcelicah, na katerih smo zaorano rukolo prekrili s prozorno folijo. Razlike med pridelki 
plodov pri različnih postopkih niso bile statistično značilne, so pa bili pridelki pri obeh 
postopkih z rukolo nekoliko večji kot pri kontroli in kemičnemu  razkuževanju tal. 

Žlahtnjenje kmetijskih rastlin*
(*delo v sklopu raziskovalnega programa Agrobiodiverziteta)         
Vodja: doc.dr. Vladimir Meglič

Krompir
Sodelavci: mag. Peter Dolničar, Viktor Zadrgal, Marjan Kern, Tadej Absec, Aleksander 
Ovijač, Elizabeta Komatar

V letu 2008 je četrto leto uradnega preskušanja je uspešno zaključil križanec iz leta 
1997 KIS 97-5/73-1, tretje leto pa križanec iz leta 1998: KIS 98-136/72-1. Križanec 
KIS 98-136/72-1 je odporen na krompirjevo plesen na listih in na gomoljih. Oba sta 
uspešno končala prvo leto preskušanja RIN. Drugo leto uradnega preskušanja sta 
zaključila križanca KIS 99-136/31-2 in KIS 99-57/73-1.  Prvo leto uradnega preskušanja 
sta zaključila križanca KIS 00-136/94-6 in KIS 00-136/94-9. V predizbiri smo preskušali 
2 perspektivna križanca iz leta križanja 2000 in 10 križancev iz leta 2001. Opravili smo 
načrtovana križanja, setev, vzgojo in odbiro križancev na polju in v skladišču. V letu 
2008 smo poseben poudarek namenili vzgoji rdečih in  zgodnjih sort ter tudi vnosu 
odpornosti na krompirjevo plesen, številu in debelini gomoljev ter optimalni vsebnosti 
suhe snovi. Dosedanji rezultati odbire v letu 2008 so prikazani v preglednici.  
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Krmne rastline
Sodelavci: Janko Verbič, Halil Agović, Boštjan Per

Trave
Semenili smo izbrane rodove B travniškega mačjega repa (poskus PPŽ rod B J04). 
Glede na rezultate prejšnjih let smo izbrali tri rodove (A 8/18, A 8/32, A 8/39). 
Rodove smo posadili v neuraden poskus za ugotavljanje različnosti, izenačenosti in 
nesprejemljivosti (RIN) ter v sortne poskuse. 
V posevku rodov A navadna pasje trave (poskus DG rod A J04) smo semenili rodove 
16, 26, 18, 52, 55, 2 in 39.

V letu 2008 smo zaključili s petletnim preskušanjem rodov B navadne pasje trave (poskus 
DG rod B J03). Rezultati in povprečja ocenjevanj so prikazani v preglednici.

Z nadpovprečnimi lastnostmi sta se pokazala rod KIS A 25/03, ki je dosegel največji 
pridelek z nadpovprečno vsebnostjo NEL, ter rod KIS A 9/03, ki je kasnejši s 
povprečnim pridelkom, nekoliko višjo vsebnostjo NEL in najboljšo odpornostjo proti 
glivičnim boleznim.

Število odbranih križancev in klonov ter uspešnih kombinacij križanj na polju 
v letu 2008 po letih križanja 

Leto križanja Število odbranih klonov
2008 število uspešnih kombinacij 47

število pridelanih jagod 366
2007 11.227 odbranih genotipov v skladišču 

(po 1 gomolj na genotip)
2006 581 odbranih klonov na polju

(po 4 gomolji na klon)
2005 142 odbranih klonov na polju

(po 10 gomoljev)
2004 79 odbranih klonov na polju
2003 26 odbranih klonov v skladišču
2002 14 odbranih klonov za predizbiro*
2001 3 kloni v uradnem preskušanju*
2000 3 kloni v uradnem preskušanju*
1999 ni odbrank*
1998 1 klon v uradnem preskušanju*
1997 1 klon v uradnem preskušanju*

* predvidoma odbrani kloni, ki bodo posajeni v letu 2009 
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Zelje
Sodelavci: dr. Katarina Rudolf Pilih, doc. dr. Jelka Šuštar Vozlič, Igor Zidarič 
(OVR)

Pri gojenju zelja predstavlja največjo gospodarsko škodo bakterijska bolezen črna 
žilavka kapusnic (Xanthomonas campestris pv. campestris) – Xcc. Za preprečevanje 
bolezni je najprimernejše gojenje odpornih kultivarjev. V raziskave odpornosti zelja 
proti črni žilavki kapusnic (Xanthomonas campestris pvor . campestris) - Xcc smo v 
letu 2008 vključili 6 čistih linij, 3 genotipe F1 generacije, 7 genotipov F2 generacije, ki 
izhajajo iz križanj med občutljivimi in tolerantnimi linijami  ter za kontrolo tolerantni 
hibrid Matsumo F1 in občutljiv hibrid Krautman F1. Štiri-tedenske sadike  smo okužili 
z bakterijami ras 1, 3 in 4. Na posamezni sadiki smo ranili tri liste in tako dosegli 
vdor bakterije v prevodni sistem rastline. Rastline smo nato presadili na polje. V času 
rastne sezone smo trikrat ocenili stopnjo okuženosti z ocenami 0 do 3 ( 0-toleranten, 
1-delno toleranten, 2- občutljiv, 3- zelo občutljiv). Poskus je potekal od meseca maja 
do oktobra na poskusnem polju v Jabljah. Na podlagi ocen okužbe smo določili dve 
liniji, ki sta popolnoma tolerantni na vse tri rase Xcc. Dve liniji sta bili zelo občutljivi, 
dve pa delno tolerantni. Potomci (F1 generacija), ki izhajajo iz križanj med tolerantnimi 
in občutljivimi genotipi, so tolerantni do delno tolerantni, medtem ko so bili genotipi 
v F2 generaciji po pričakovanju bolj občutljivi. 

Nekateri rezultati 5 letnega preskušanja rodov B navadne pasje trave

ROD

Začetek 
latenja 
(dnevi 

po 
1.apr.)  

Višina 
rast-
lin 1 

košnje

Odpor-
nost 
proti 

bolezn-
im              

Regener-
acija

SVL SB NEL 2004-2008

 Vseb-
nost

Vsebnost Pridelek Vsebnost Pridelek
Povprečni 
pridelek 

sena

Povprečna 
relativna 
vrednost 
pridelka 

sena, Kopa 
=100

KIS A cm
1-9 

1=zelo 
dobra

1-9 
1=zelo 
dobra

g/kg SS g/kg SS kg/ha                  
MJ/kg 

SS
000 

MJ/ha
t/ha %

25/03 42 77 4,0 2,0 326 95 975 5,49 58,5 11,99 103

41/03 40 82 3,9 2,0 334 99 971 5,42 54,9 11,21 96

20/03 41 71 4,6 3,0 328 92 909 5,45 55,6 11,33 97

14/03 40 79 4,0 2,0 332 96 937 5,46 55,2 11,34 97

52/03 41 73 4,2 2,0 324 104 931 5,50 51,3 10,44 90

13/03 40 71 3,5 3,0 327 98 924 5,49 53,6 10,88 93

11/03 39 81 4,0 3,0 335 97 923 5,40 53,0 11,04 95

9/03 43 78 3,6 2,0 319 92 899 5,52 56,0 11,25 97

30/03 40 82 4,3 3,0 330 97 928 5,50 55,0 11,14 96

29/03 39 86 3,7 3,0 328 95 946 5,40 55,7 11,58 99

12/03 40 78 4,3 4,0 327 96 903 5,43 53,0 11,02 95

kopa 41 76 4,2 4,0 327 93 939 5,43 56,5 11,65 100

Povprečje 40 78 4,0 2,8 328 96 932 5,46 54,9 11,24
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Vir odpornosti proti različnim rasam Xcc je prisoten predvsem v A (n=10) in B 
(n=8) genomu križnic (Brassica rapa in Brassica nigra), nekatere novejše študije 
pa potrjujejo prisotnost odpornosti tudi v C (n=9) genomu, ki je značilen za vrsto 
Brassica oleracea. Glede na to dejstvo, so dobljeni rezultati toliko večjega pomena. 
Pridobili smo linije, ki vključujejo željeno dednino kultivarja Varaždinsko in se jih 
hkrati lahko uporabi kot vir odpornosti proti Xcc. Uspešno smo vpeljali metodo 
okuževanja z različnimi rasami Xcc (1,3 in 4) in določili stopnjo okuženosti. Glede na 
to, da sta dve liniji povsem tolerantni na Xcc, smo pridobili material, ki je uporaben 
v namene slovenskega žlahtniteljskega programa kot tudi širše. Tolerantne linije 
bomo vključili v križanja in se tako približali požlahtnitvi hibrida, ki bo imel poleg 
primernih morfoloških lastnosti tudi odpornost na črno žilavko kapusnic. Dobljeni 
rezultati so tudi osnova za proučevanje odpornosti na nivoju genoma.

Genska banka kmetijskih rastlin
Vodja: doc.dr. Vladimir Meglič
Sodelavci: doc.dr. Jelka Šuštar Vozlič, Zoran Čergan, dr. Kristina Ugrinović, mag. 
Peter Dolničar, Mojca Škof, Andrej Zemljič, Janko Verbič, mag. Romana Rutar, 
Elizabeta Komatar, Boštjan Lipavic, dr. Marko Maras, mag. Darinka Koron, mag. 
Boris Koruza

V okviru Slovenske rastlinske genske banke pri Kmetijskem inštitutu Slovenije so 
shranjene slovenske sorte, linije in kloni kmetijskih rastlin ter ekotipi travniških in 
drugih avtohtonih rastlin, pomembnih za kmetijstvo na način, ki omogoča ex situ, 
in vivo ter in vitro pristop. Genska banka vrtnin vključuje avtohtone vzorce sort 
zelja, solate, fižola in čebule, genska banka poljščin krompir in pšenico, genska 
banka krmnih rastlin avtohtone ekotipe krmnih rastlin in vse slovenske sorte trav in 
metuljnic, genska banka jagodičja maline in črni ribez, genska banka vinske trte pa 
zbira in ohranja genski material rodu Vitis, še posebno avtohtone vinske sorte, ki so 
izključno del naše kulturne in naravne dediščine in jih v drugih vinorodnih deželah ne 
najdemo. Najdragocenejši vir v vsaki genski banki predstavljajo avtohtone - domače 
sorte ali populacije, ki s svojo genetsko raznolikostjo in prilagodljivostjo danim 
talnim in podnebnim razmeram predstavljajo dragocen vir za žlahtnjenje, hkrati pa 
predstavljajo pomemben narodov zaklad, ki ga je treba ohraniti. V avtohtonih rastlinah 
je genetska pestrost zelo velika, kar pomaga pri prilagajanju na manj ugodne rastne 
razmere. Pri množičnem opuščanju gojenja posameznih kmetijskih rastlin v nekaterih 

Matsumo F1-odporen (spo-
daj), Krautman F1-občutljiv 

(zgoraj)

Križanec med linijo 712-
odporna (levo) in občutljivo 

linijo 885 (desno) 

Križanec med linijo 667-
odporna in občutljivo linijo 

885 
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območjih obstaja nevarnost, da se popolnoma opusti pridelovanje in se tako izgubijo 
določene zanimive lastnosti.
Kmetijski inštitut Slovenije koordinira del ali v celoti delo genskih bank  na vseh 
sodelujočih ustanovah. Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v Žalcu 
vzdržuje gensko banko hmelja in del genske banke zdravilnih in aromatičnih 
rastlin. Obe sta vključeni v Slovensko rastlinsko gensko banko. V okviru genske 
banke hmelja se ohranjajo akcesije divjega hmelja, slovenske in tuje sorte v obliki 
rastočih rastlin v trajnih nasadih. V zadnjem času pa poteka program prenosa 
genskega materiala hmelja v in vitro pogojih z uporabo tkivnih kultur in upočasnjene 
rasti. V Vrtu zdravilnih in aromatičnih rastlin so kultivirane in avtohtone zdravilne 
rastline in kolekcija semen. Drugi del genske banke zdravilnih in aromatičnih 
rastlin MEDPLANT vzdržuje v okviru genske banke kmetijskih rastlin Oddelek za 
agronomijo Biotehniške fakultete v Ljubljani. Tretji del, kjer za enkrat poteka delo 
na zdravilnih rastlinah in sadnih vrstah je na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske 
vede  Univerze v Mariboru.

SROKOVNE NALOGE S PODROČJA VARSTVA IN 
REGISTRACIJE SORT RASTLIN TER SEMENARSTVA

Koordinator: Andrej Zemljič

Strokovne naloge s področja varstva in registracije sort rastlin ter semenarstva izvajamo 
po pooblastilu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki naloge v celoti 
ali delno financira. Te naloge so:

– Preskušanje sort v postopku vpisa sort v sortno listo
– Hranjenje standardnih vzorcev semenskega materiala zavarovanih sort in 

sort vpisanih v Slovensko sortno listo 
– Posebno preskušanje sort  poljščin in zelenjadnic in opisna sortna lista
– Certificiranje semena ter razmnoževalnega materiala kmetijskih rastlin 
– Naknadna kontrola certificiranega semenskega materiala kmetijskih rastlin
– Nadzor nad vzdrževanjem ohranjevalnih sort
– Nadzor nad dobavitelji, ki pakirajo standardno seme zelenjadnic

Vse navedene strokovne naloge imajo pravno podlago v obstoječi zakonodaji, ki ureja 
pridelavo in trženje semenskega materiala kmetijskih rastlin, vpis sort kmetijskih 
rastlin v sortno listo, varstvo sort rastlin in zdravstveno varstvo rastlin. 

Preskušanje sort v postopku vpisa sort v sortno listo
Nosilec: A. Zemljič
Sodelavci: Z. Čergan, mag. P. Dolničar, J. Verbič, 
V. Povše, F. Trček, H. Agović, T. Absec, S. Testen, M. Kern, V. Zadrgal, B. Per, 
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Vrednost sorte za pridelavo in uporabo (VPU sorte) je po 40. členu Zakona o 
semenskem materialu kmetijskih rastlin (ZSMKR-UPB, Ur.l. RS, 25/05), eden od treh 
predpisanih pogojev za vpis sorte v Sortno listo. Preizkušanje VPU sorte mora biti 
opravljeno, preden se sorta vpiše v Sortno listo. Preizkušanje VPU sorte je obvezno 
za vse poljščine (izjema so trave za okrasne namene), medtem ko za zelenjadnice 
VPU preizkušanje ni obvezno (razen za industrijske cikorije in oljne buče). Glavni 
namen in cilj preizkušanja VPU sort je ugotoviti, ali dajejo sorte, ki kandidirajo za 
vpis v Sortno listo v Sloveniji, v naših pridelovalnih razmerah pridelek, ki po količini 
in kakovosti ustreza zahtevam pridelovalcev ali predelave.
V letu 2008 je bilo v postopku za vpis na Slovensko sortno listo v preskušanje vključenih 
skupno 81 hibridov koruze za zrnje, 39 sort strnih žit, 7 sort krompirja, 5 sort oljne 
ogrščice in po 1 sorta lucerne in črne detelje.

Hranjenje standardnih vzorcev semenskega materiala zavarovanih sort in sort vpisanih 
v Slovensko sortno listo
Nosilka naloge: mag. R. Rutar
Sodelavci: mag. P. Dolničar, E. Komatar, M. Kern, M. Kregar 

Hranjenje standardnih vzorcev semenskega materiala je obvezno za sorte, ki so 
vpisane v sortno listo in se v Republiki Sloveniji vzdržuje oziroma prideluje ali uradno 
potrjuje njihov semenski material. Standardni vzorec nam omogoča, da pri naknadni 
kontroli semenskega materiala kmetijskih rastlin preverimo ali je semenski material, 
ki je dan na trg identičen sorti, ki je označena na pakiranju semenskega materiala. 
Tako je vsakemu končnemu uporabniku zagotovljeno, da je seme sorte, ki jo je kupil, 
dejansko sortno pristno in čisto. Standardni vzorci nam tudi omogočajo, da preverimo 
ali vzdrževalci sort opravljajo vzdrževalno selekcijo tako, da tekom let ne pride do 
sprememb lastnosti sort. 
V letu 2008 smo pridobili 82 standardnih vzorcev semena različnih sort in 253 malih 
količin pravih originalnih standardnih vzorcev sort, ki jih posreduje urad, ki je 
opravljal RIN preizkušanje in so podlaga za preizkušanje sortne pristnosti in čistosti 
velikih standardnih vzorcev posameznih sort, ki so namenjeni hranjenju. V skladu 
s protokolom o standardnih vzorcih, ki pravi, da je kalivost skladiščenega semena 
standardnih vzorcev potrebno preverjati na vsake tri leta, smo preverili kalilno 
sposobnost pri 45 vzorcih semena. 

Posebno preskušanje sort poljščin in zelenjadnic
Nosilec: A. Zemljič
Sodelavci: Z. Čergan, mag. P. Dolničar, J. Verbič, dr. K Ugrinović, M. Škof, V. Povše, 
F. Trček, H. Agović, T. Absec, S. Testen, M. Kregar, M. Kern, V. Zadrgal, B. Per, M. 
Dremelj, F Hiti

Posebno preskušanje sort za opisno sortno listo je z Zakonom o semenskem materialu 
kmetijskih rastlin opredeljeno pri vrstah kmetijskih rastlin, ki so pomembne za 
pridelovanje v Sloveniji. Namen naloge je s sistematičnim preskušanjem sort pridobiti 
vse potrebne podatke, ki so pomembni za različne načine in območja pridelovanja, 
s ciljem povečati gospodarnost pridelave poljščin in zelenjadnic. Podatki pridobljeni 
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s posebnim preskušanjem bodo služili za izdelavo opisne sortne liste, v kateri bodo 
zbrane podrobnejše informacije o lastnostih sort.
V poskuse za opisno sortno listo je bilo vključeno 57 sort različnih vrst strnih žit, 52 
hibridov koruze za zrnje, 20 hibridov koruze za silažo, 38 sort različnih vrst krmnih rastlin 
in 7 travno deteljnih mešanic, 40 sort krompirja, 8 sort oljnic in 69 sort različnih vrst 
zelenjadnic. Sortne poskuse smo izvajali pri posameznih vrstah na dveh do petih poskusnih 
mestih. V letu 2008 je bila pripravljena in izdana Opisna sortna lista za pšenico.

Certificiranje semena ter razmnoževalnega in sadilnega materiala kmetijskih 
rastlin 
Nosilec: Z. Čergan
Sodelavci: doc. dr. V. Meglič, mag. R. Rutar, J. Verbič, A. Zemljič, M. Južnik,  D. 
Žitek, mag. P. Dolničar, M. Kregar, I. Bogolin, A. Obal, V. Škerlavaj  

Fitosanitarne uprave Republike Slovenije, ki deluje v sklopu Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano je z odločbo št. 327-09/2004/2 z dne 11.03.2004 Kmetijskemu 
inštitutu Slovenije dodelila začasno javno pooblastilo za izdajanje odločb in vodenje 
postopka uradne potrditve semenskega materiala vrst ali skupin kmetijskih rastlin, 
s katero je bil inštitut določen kot organ za potrjevanje semena žit, krmnih rastlin, 
pese, oljnic in predivnic ter zelenjadnic, semenskega krompirja, razmnoževalnega 
materiala in sadik sadnih rastlin, sadilnega materiala hmelja ter materiala za vegetativno 
razmnoževanje trte. Temeljni namen in cilj je izvajanje uradne potrditve semenskega 
materiala kmetijskih rastlin. Uradno potrjevanje semenskega materiala kmetijskih 
rastlin ima značaj javne službe, ki pa jo ob delnem sofinanciranju v okviru strokovnih 
nalog, v pretežni meri plačujejo naročniki storitev.
V letu 2008 je delo pri strokovni nalogi potekalo na treh področjih in sicer na izvajanju 
in izboljševanju certifikacijskih shem, uradnem potrjevanju semenskega materiala 
poljščin in zelenjadnic ter usposabljanju za izvajanje postopkov uradnega potrjevanja 
pod uradnim nadzorom. V okviru izvajanja in izboljševanja delovanja certifikacijskih 
shem smo v letu 2008 izvedli naslednje aktivnosti:
– sodelovanje pri pripravi strokovnih osnov za spremembe novih pravilnikov oziroma 

njihovem prilagajanju zahtevam iz uredb EU s področja semenarstva;
– seznanjanje dobaviteljev s postopki uradnega potrjevanja, tolmačenje 

postopkov in zahtev ter seznanjanje z njihovimi obveznostmi v posameznih 
fazah uradnega potrjevanja;

– dodatno izobraževanje sodelavcev;
– mednarodno sodelovanje z ustanovami držav EU na področju semenarstva, 

z OECD (sheme za sortno certificiranje semena v mednarodnem prometu), 
ISTA in nekaterimi drugimi državami in mednarodnimi organizacijami;

– nadgradnja informacijskega sistema za potrebe uradnega potrjevanja.

V semenskem laboratoriju so potekale  priprave na ISTA reakreditacijo in reakreditacijo 
nekaterih metod za določanje sortne pristnosti in čistosti ter vsebnosti GSO v 
semenskem materialu v prihodnjem letu.
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Uradno potrjevanje semenskega materiala poljščin in zelenjadnic poteka v več fazah. 
Faze so strokovni in zdravstveni pregledi na polju, vzorčenje partij semena, analiza 
kakovosti skladno z metodami ISTA in po potrebi zdravstvenega stanja semenskega 
materiala. Vsako fazo spremlja strokovno-administrativno delo. V preglednici je 
podan obseg uradnega potrjevanja poljščin in zelenjadnic. 

Obseg uradnega potrjevanja poljščin in vrtnin v letih 2007 in 2008

Skupina rastlin
Obseg pridelave ha Ocena pridelka ton Uradno potrjeno ton

2007 2008 2007 2008 2007 2008

Žita 1.690 1.686 7.937 8.682 6.118 6.603
Krmne rastline 161 131 96 95 80 95
Oljnice 89 45 198 62 222
Krompir 78 42 959 707 298 69

Zelenjadnice 5 6 2 2 2 2

Krmne rastline - uvoz 30 7
Krompir- uvoz 684 983

Potem ko se je v prejšnjih letih skupni obseg pridelovanja semenskega materiala 
poljščin in vrtnin v Sloveniji zmanjšal za okoli 15% pri vseh vrstah ali skupinah vrst 
kmetijskih rastlin, se je obseg domače pridelave pri nekaterih vrstah ali skupinah 
vrst spet nekoliko povečal. Ta ugotovitev velja predvsem za strna žita. Pri nekaterih 
skupinah vrst podatki o količini pridelanega semena med leti niso neposredno 
primerljivi, ker je količina odvisna predvsem od vrst rastlin v pridelavi (krmne rastline, 
zelenjadnice, oljnice).
Analiza kakovosti s pozitivnim rezultatom je bila opravljena pri 372 partijah semenskega 
materiala, pretežni del pri strnih žitih in koruzi ter manjše število vzorcev pri krmnih 
rastlinah in pri oljnicah. Skupno število analiziranih vzorcev je nekaj manjše kot 
prejšnje leto, ko smo analize izvedli pri 414 vzorcih. Uradno potrjevanje pri večini 
rastlin ali skupin rastlin, katerih seme je bilo pridelano v letu 2008 še ni zaključeno, saj 
bo del doma pridelanega semenskega materiala žit, krmnih rastlin, oljnic, krompirja 
in zelenjadnic dokončno potrjen v letu 2009. 
V okviru usposabljanje za izvajanje postopkov uradnega potrjevanja pod uradnim 
nadzorom smo pripravili strokovne podlage za program izobraževanja in preverjanja 
znanja za preglednike, vzorčevalce in laboratorije pod uradnim nadzorom. V maju 
2008 smo organizirali dvodnevni tečaj za vzorčevalce pod uradnim nadzorom.
Organ za potrjevanje 14. in 15. maja 2008 organiziral tudi dvodnevni tečaj vzorčenja 
za 4 vzorčevalce iz 3 različnih: A 4 d.o.o., Agrosaat d.o.o. in Intercorn trading. Na 
osnovi uspešno opravljenega tečaja je 15.12.2008 MKGP, FURS, dvema vzorčevalcema 
iz podjetja Intercorn trading in enemu vzorčevalcu iz Agrosaat d.o.o. izdalo enoletne 
odločbe o njihovem
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Naknadna kontrola certificiranega semenskega materiala kmetijskih rastlin
Nosilec: D. Žitek
Sodelavci: Z. Čergan, mag. P. Dolničar, A. Zemljič, M. Škof, dr. K. Ugrinović, J. 
Verbič, V. Povše,  H. Agović, T. Absec, S. Testen, M. Kern,  M. Kregar, B. Per, F. Trček, 
M. Dremelj, F. Hiti

Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin v 36. členu predpisuje obvezno 
naknadno kontrolo predpisanega deleža partij semenskega materiala v prometu. 
Natančnejši deleži partij so predpisani v Pravilnikih o trženju semena žit, krmnih 
rastlin in pese, oljnic in predivnic, zelenjadnic in krompirja. Namen naknadne 
kontrole je, da se v sortnih poskusih oz. z laboratorijskimi testi preverja sortna ali 
vrstna pristnost in čistost, zdravstveno stanje ter izpolnjevanje drugih zahtev glede 
kakovosti semenskega materiala kmetijskih rastlin. 
Naknadna kontrola certificiranega semenskega materiala je potekala pri strnih žitih 
(176 vzorcev), koruzi (49 vzorcev), krompirju (136 vzorcev), ozimni ogrščici (12 vzorcev), 
bela gorjušica(1 vzorec), krmnem  grahu (2 vzorca), travah in deteljah (19 vzorcev) 
in zelenjadnicah (61 vzorcev). Naknadno kontrolo smo izvajali v skladu s sprejetimi 
protokoli za izvajanje naknadne kontrole za posamezne vrste.

Nadzor nad vzdrževanjem ohranjevalnih sort
Nosilka: dr. K. Ugrinović
Sodelavci M. Škof, A. Zemljič, J. Verbič, Z. Čergan, V. Povše, S. Testen, B. Per,  H. 
Agović, F. Trček, M. Dremelj, F. Hiti

Namen naloge je pridobiti podatke in pripraviti opise sort, ki so že vpisane oz. so v postopku 
vpisa v Sortno listo kot ohranjevalne sorte. Ti opisi bodo nato podlaga za izvajanje nadzora 
nad vzdrževanjem sorte v času, ko je sorta vpisana v Sortno listo. Opis ohranjevalne sorte 
bo torej skupaj s standardnim vzorcem sorte podlaga za ugotavljanje sortne pristnosti in 
čistosti pri naknadni kontroli semenskega materiala kmetijskih rastlin. 
V skladu s programom smo zasnovali poskuse za 20 in pripravili opise za 12 
ohranjevalnih sort. 

Nadzor nad dobavitelji, ki pakirajo standardno seme zelenjadnic
Nosilka: mag. Romana Rutar 
Sodelavci: dr. Kristina Ugrinović M. Škof,  M. Dremelj, F. Hiti

Pravilnik o trženju semena zelenjadnic v 24. členu predpisuje preverjanje in nadzor 
dobaviteljev, ki pakirajo standardno seme. S tem členom pravilnik dobaviteljem nalaga, 
da vodijo evidence o pakiranju ter jemljejo vzorce od vsake partije standardnega 
semena zelenjadnic in jih hranijo najmanj tri leta. O pakiranju standardnega semena 
zelenjadnic so dobavitelji po spremembi pravilnika v juliju 2007 dolžni obveščati 
IRSKGH ter ji dati na razpolago odvzete vzorce z namenom, da se z laboratorijskimi 
testi ugotovi kakovost semena, s poskusi na polju pa sortna pristnost in čistost.
V kontrolo smo prejeli skupaj 5 vzorcev in sicer 1 vzorec paradižnika, 2 vzorca solate 
in 2 vzorca cvetače. Pri vseh 5 vzorcih, ki so bili odvzeti z namenom nadzora nad 
dobavitelji, ki pakirajo standardno seme zelenjadnic, je bila kakovost semena ustrezna. 
Vzorec paradižnika sortno ni bil ustrezen, oba vzorca cvetače in oba vzorca solate pa 
so bili sortno pristni in čisti
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NADZOR KAKOVOSTI SEMENSKEGA MATERIALA 
Semenski laboratorij
Vodja: mag. Romana Rutar
Sodelavci: Drago Žitek, Marinka Kregar, Barbara Marolt, Safija Adrović, doc. dr. Jelka 
Šuštar Vozlič, doc.dr. Vladimir Meglič  

V Semenskem laboratoriju so se v letu 2008 izvajale analize kakovosti semenskega 
materiala, surovin za mlevsko industrijo in krmo ter analize peloda v vzorcih medu, 
matičnega mlečka in cvetnega prahu. Laboratorij je v okviru organa za uradno 
potrjevanje pri 3 semenarskih podjetjih, katerih vzorčevalce, v enem primeru pa tudi 
laboratorij, je imenovalo Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano (MKGP), 
vršil tudi nadzor nad vzorčenjem in analizami partij semena.

Kontrola kakovosti semenskega materiala
Vsebina dela je bila v letu 2008 podobna kot v prejšnjem letu, število analiziranih 
vzorcev se je v primerjavi z letom 2007 povečalo skoraj za 7 %, število vzorčenih partij 
pa se je konec leta zmanjšalo. Semenski laboratorij je namreč na osnovi Pravilnika o 
pogojih za opravljanje poljskih pregledov, vzorčenj in testiranj semenskega materiala 
kmetijskih rastlin pod uradnim nadzorom, Ur. l. RS št. 93/05, maja 2008 pripravil 
dvodnevni tečaj za 4 vzorčevalce iz 3 različnih podjetij, za katere je še do novembra 2008 
vzorčenja vseh partij opravljal Semenski laboratorij. Na podlagi uspešno opravljenega 
tečaja je MKGP sredi decembra izdalo odločbe o imenovanju 3 vzorčevalcem dveh 
podjetij za vzorčenje partij različnih vrst semena. Tako od decembra 2008 že 3 
semenarska podjetja opravljajo vzorčenja, eno pa tudi analize partij semena pod 
uradnim nadzorom Semenskega laboratorija.
V letu 2008 je bilo skupno analiziranih 1147 vzorcev semena, na vsakem vzorcu pa so 
bile opravljene v poprečju 3 različne analize, kar predstavlja 3441 analiznih postopkov.  
Na vzorcih semena so bile opravljene praktično vse vrste analiz ki določajo kakovost 
semena: vlaga, čistota, primesi drugih vrst semen, absolutna masa, energija kalitve, 
kalivost , hladni test, na semenu drevnin pa tudi 
topografski tetrazol test. 
Vse partije semena za notranji promet so bile 
analizirane v skladu z zahtevami, ki jih določajo 

Postopek analize čistosti vzorca semena rži Normalno razvite klice koruze 
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veljavni Pravilniki o trženju semena, ena sama partija semena za izvoz pa je 
bila analizirana v skladu s pravili Mednarodnega združenja za testiranje semena 
(International  Seed Testing Association – ISTA).

Število analiziranih vzorcev v letu 2008 po posameznih skupinah

Skupina Število vzorcev

Notranji promet: 559

• za potrebe organa za potrjevanje

372  (strna žita, koruza, 
oljnice in predivnice ter 
krmne in industrijske 

rastline)
• vzorci od MKGP (vzorci s trga za potrebe 

naknadne kontrole)
100

• analize GSO 2
• ostalo (podaljšanje deklaracij, informativne 

predanalize in analize, analize gozdnega 
semena)

85

Izvoz (oranžni certifikati ISTA) 1

Notranji naročniki KIS-a 
(različni projekti)

192

Uradni nadzor nad imenovanim laboratorijem 15

Strokovna naloga za MKGP 359

• standardni vzorci 249

• naknadna kontrola 105

• kontrola pakiranja standardnega semena 
zelenjadnic

5

Primerjalni testi 21

• ISTA vzorci 15

• vzorci laboratorija iz Srbije 6

SKUPAJ 1147

Največ vzorcev, dobrih 32 %, smo analizirali za potrebe uradnega potrjevanja, pri 
čemer je bilo največ vzorcev analiziranih za podjetje Agrosaat d.o.o. in Intercorn 
trading. Ostali naročniki laboratorijskih storitev so bili še: Amarant d.o.o., Bayer 
d.o.o., Biotehniška fakulteta, Bureau veritas, CRKP Jable, Era Koplas, KG Lendava, 
KG Rakičan, KZ Lenart, Kmetijstvo Črnci, Perutnina Ptuj, Semenarna Ljubljana, 
Semesadike Mengeš, Semevit …

Kontrola kakovosti surovin za mlevsko industrijo in krmo
Število vzorcev je bilo izredno skromno, saj so bili analizirani le 3 vzorci. 
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Pelodna analiza 
V letu 2008 je bila pelodna analiza opravljena na 123 vzorcih, kar v primerjavi z 
letom 2007 predstavlja dobrih 21  % več vzorcev. Vrste in delež peloda smo določali 
v 104 vzorcih medu, v  18 vzorcih matičnega mlečka in v 1 vzorcu cvetnega prahu. 
64 vzorcev je bilo analiziranih v okviru letnega naročila Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, 31 za potrebe Inšpekcije za kontrolo kakovosti kmetijskih 
pridelkov, 23 vzorcev za notranje naročnike in 5 vzorcev v sklopu mednarodnih 
primerjalnih analiz (BIPEA). Slika  prikazuje del preparata vzorca kostanjevega medu 
pri 400 x povečavi.

Pelod pravega kostanja (a) in oslada (b) v vzorcu  kostanjevega medu

BIBLIOGRAFIJA ODDELKA ZA POLJEDELSTVO IN 
SEMENARSTVO ZA LETO 2008
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39. VERBIČ, Janko, VERBIČ, Jože. Kmetijski inštitut Slovenije - strokovno in raziskovalno 
delo na področju travništva. Naše travinje, nov. 2008, let. 4, št. 1, str. 22-23. [COBISS.SI-ID 
2857320] 

1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)
40. ČERGAN, Zoran, DOLNIČAR, Peter, KAPUN, Stanko, KNAPIČ, Matej, POJE, Tomaž, 
SUŠIN, Janez, ŠKERLAVAJ, Vojko, UGRINOVIĆ, Kristina, VERBIČ, Janko, VERBIČ, Jože, 
ZEMLJIČ, Andrej. Poljedelstvo in zelenjadarstvo v spremenjenih podnebnih razmerah. V: 
ZGONEC, Uroš (ur.). Podnebne spremembe in skupna kmetijska politika. Ljubljana: Kmetijsko 
gozdarska zbornica Slovenije, 2008, str. 95-108. [COBISS.SI-ID 2850920] 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

41. DOLNIČAR, Peter. Vzgoja proti krompirjevi plesni na listih odpornih sort krompirja na 
Kmetijskem inštitutu Slovenije = Breeding of potato varieties resistant to late blight on leaves 
at the Agricultural Institute of Slovenia. V: TAJNŠEK, Anton (ur.). Novi izzivi v poljedelstvu 
2008 : zbornik simpozija : proceedings of symposium, Rogaška Slatina, [4. in 5. december] 2008. 
Ljubljana: Slovensko agronomsko društvo, 2008, str. 103-107. [COBISS.SI-ID 2848872] 

42. DOLNIČAR, Peter, CUNDER, Tomaž, GLAD, Jože, VRŠČAJ, Borut. Changes in potato 
production and nutrition in Slovenia. V: CHIRU, Sorin (ur.). Potato for a changing world : 
EAPR 2008, Braşov - România : abstracts of papers and posters, (Annals of National Institute 
of Research and Development for Potato and Sugar Beet (INCDCSZ) Braşov, suppl. 2008). 
Braşov: Editura Universitâţii »Transilvania«, 2008, str. 332-334. [COBISS.SI-ID 2744936] 

43. DOLNIČAR, Peter, MEGLIČ, Vladimir, ŠKERLAVAJ, Vojko. Climate change and volunteer 
potatoes in Slovenia. V: CHIRU, Sorin (ur.). Potato for a changing world : EAPR 2008, Braşov 
- România : abstracts of papers and posters, (Annals of National Institute of Research and 
Development for Potato and Sugar Beet (INCDCSZ) Braşov, suppl. 2008). Braşov: Editura 
Universitâţii »Transilvania«, 2008, str. 188-190. [COBISS.SI-ID 2744424] 

44. DOLNIČAR, Peter, MODIC, Špela. The influence of aphid population and virus infec-
tion pressure on seed potato production in Slovenia. V: CHIRU, Sorin (ur.). Potato for a 
changing world : EAPR 2008, Braşov - România : abstracts of papers and posters, (Annals 
of National Institute of Research and Development for Potato and Sugar Beet (INCDCSZ) 
Braşov, suppl. 2008). Braşov: Editura Universitâţii »Transilvania«, 2008, str. 305-308. [COBISS.
SI-ID 2744680] 

45. DOLNIČAR, Peter, UGRINOVIĆ, Kristina, ŠUŠTAR VOZLIČ, Jelka, MEGLIČ, Vladimir. 
Soobstoj in zagotavljanje sledljivosti v prehranskih verigah krompirja in paradižnika = Coe-
xistence and traceability in potato and tomato food chains. V: TAJNŠEK, Anton (ur.). Novi 
izzivi v poljedelstvu 2008 : zbornik simpozija : proceedings of symposium, Rogaška Slatina, 
[4. in 5. december] 2008. Ljubljana: Slovensko agronomsko društvo, 2008, str. 91-98, graf. 
prikazi. [COBISS.SI-ID 2848616] 

46. MEGLIČ, Vladimir, ŠUŠTAR VOZLIČ, Jelka, ČERGAN, Zoran, DOLNIČAR, Peter, VERBIČ, 
Janko, UGRINOVIĆ, Kristina, PIPAN, Barbara, MARAS, Marko, RUDOLF PILIH, Katarina, 
VRŠČAJ, Borut, PINTAR, Marjeta, ROSTOHAR, Katja. Možnosti soobstoja konvencionalne 
kmetijske pridelave in pridelave gensko spremenjenih rastlin = Possibilities for coexistence 
between conventional crop production and production of genetically modified plants. V: 
TAJNŠEK, Anton (ur.). Novi izzivi v poljedelstvu 2008 : zbornik simpozija : proceedings of 
symposium, Rogaška Slatina, [4. in 5. december] 2008. Ljubljana: Slovensko agronomsko 
društvo, 2008, str. 78-84. [COBISS.SI-ID 2847848] 

47. RUDOLF PILIH, Katarina. Žlahtnjenje zelja (Brassica oleracea var. capitata L.) na odpor-
nost proti črni žilavki kapusnic (Xanthomonas campestris pv. campestris) = Cabbage breeding 
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(Brassica oleracea var. capitata L.) for resistance to black rot (Xanthomonas campestris pv. 
campestris). V: TAJNŠEK, Anton (ur.). Novi izzivi v poljedelstvu 2008 : zbornik simpozija : 
proceedings of symposium, Rogaška Slatina, [4. in 5. december] 2008. Ljubljana: Slovensko 
agronomsko društvo, 2008, str. 108-111. [COBISS.SI-ID 2849128] 

48. RUTAR, Romana. Laboratorijske analize kakovosti semena kmetijskih rastlin = Laboratory 
analyses of agricultural seed quality. V: TAJNŠEK, Anton (ur.). Novi izzivi v poljedelstvu 2008 
: zbornik simpozija : proceedings of symposium, Rogaška Slatina, [4. in 5. december] 2008. 
Ljubljana: Slovensko agronomsko društvo, 2008, str. 390-395. [COBISS.SI-ID 2851176] 

49. RUTAR, Romana, KREGAR, Marinka. Analiza cvetnog praha u uzorcima slovenačkog meda 
= Pollen analysis of Slovene honey samples. V: RUDIĆ, Dragan (ur.). Kvalitetom i selekcijom 
u pčelarstvu ka Evropi : zbornik plenarnih i naučnih radova. Beograd: Poljoprivredni fakultet, 
2008, 2008, str. 112-120, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2602600] 

50. ŠKRLEP, Martin, ČANDEK POTOKAR, Marjeta, KAVAR, Tatjana, ŠEGULA, Blaž, SAN-
TÉ-LHOUTELLIER, Véronique, GOU, Pere. Investigating PRKAG3 polymophisms for traits 
of interest in dry ham production = Raziskovanje polimorfizmov gena PRKAG3 za lastnosti 
pomembne pri proizvodnji pršuta. V: PETRIČ, Nežika (ur.). Trajnostna reja domačih živali, 
(Acta agriculturae slovenica, Suplement, = Supplement, 2). V Ljubljani: Biotehniška fakulteta, 
2008, 2008, let. 92, supl. 2, str. 93-98. [COBISS.SI-ID 2781800] 

51. ŠUŠTAR VOZLIČ, Jelka, PIPAN, Barbara, VERBIČ, Janko, MARAS, Marko, RUDOLF PI-
LIH, Katarina, ROSTOHAR, Katja, MEGLIČ, Vladimir. Izdelava ocene tveganja za nenamerno 
sproščanje gensko spremenjene oljne ogrščice in okoljski monitoring = Risk assessment of 
unintentional release of genetically modified oilseed rape and environmental monitoring. 
V: TAJNŠEK, Anton (ur.). Novi izzivi v poljedelstvu 2008 : zbornik simpozija : proceedings 
of symposium, Rogaška Slatina, [4. in 5. december] 2008. Ljubljana: Slovensko agronomsko 
društvo, 2008, str. 85-90, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2848104] 

52. VERBIČ, Jože, ČERGAN, Zoran, VELIKONJA BOLTA, Špela. Vpliv zrelosti in hibrida 
koruze na vsebnosti deoksinivalenola, acetildeoksinivalenola, T-2 toksina, HT-2 toksina in 
zearalenona v zrnju in koruznici = The effect of maturity and hybrid of maize on the 
concentrations of deoxynivalenol, acetyldeoxynivalenol, T-2 toxin, HT-2 toxin and zearale-
none in grain and stover. V: ČEH, Tatjana (ur.), KAPUN, Stanko (ur.), VERBIČ, Jože (ur.), 
KRAMBERGER, Branko (ur.). Zbornik predavanj - 17. Mednarodno znanstveno posvetovanje 
o prehrani domačih živali »Zadravčevi-Erjavčevi dnevi« : Radenci, 13. in 14. november 2008. 
Murska Sobota: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod, 2008, 
str. 31-40, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2829160] 

53. ZEMLJIČ, Andrej, RUTAR, Romana, ŽERJAV, Metka, VERBIČ, Jože. Vpliv sorte, gnojenja z 
dušikom in razkuževanja semena na okuženost zrnja pšenice s Fusarium sp. in onesnaženost 
z mikotoksini = The effect of variety, nitrogen fertilisation and seed dressing on the infe-
station of wheat grain with Fusarium sp. and contamination with mycotoxins. V: TAJNŠEK, 
Anton (ur.). Novi izzivi v poljedelstvu 2008 : zbornik simpozija : proceedings of symposium, 
Rogaška Slatina, [4. in 5. december] 2008. Ljubljana: Slovensko agronomsko društvo, 2008, 
str. 257-262, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2849896] 

54. ŽNIDARŠIČ, Tomaž, VERBIČ, Jože, VERBIČ, Janko. Ocenjevanje neto energijske vrednosti 
različnih vrst trav in metuljnic = Estimation of the net energy value for different grass and 
legume species. V: ČEH, Tatjana (ur.), KAPUN, Stanko (ur.), VERBIČ, Jože (ur.), KRAMBER-
GER, Branko (ur.). Zbornik predavanj - 17. Mednarodno znanstveno posvetovanje o prehrani 
domačih živali »Zadravčevi-Erjavčevi dnevi« : Radenci, 13. in 14. november 2008. Murska So-
bota: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod, 2008, str. 193-200, 
tabele. [COBISS.SI-ID 2829928] 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci
55. BUDIČ, Maruška, CIGIĆ, Blaž, MEGLIČ, Vladimir, KIDRIČ, Marjetka. Zymography as a 
tool in revealing the heterogeneity of serine protease response to drought in common bean 
(Phaseolus vulgaris L.). Physiol. Plant. (Kbh., 1948). [Print ed.], July 2008, vol. 133, issue 3 
(Special issue), p09-029. [COBISS.SI-ID 2757224] 



56 

 Poročilo o delu 2008

56. BUDIČ, Maruška, ŠOŠTARIČ, Maja, CIGIĆ, Blaž, KIDRIČ, Marjetka, MEGLIČ, Vladimir. 
Changes in levels of activity of serine proteases accompany the exposure of common bean 
(Phaseolus vulgaris L.) to water deficit. V: JURKOVIĆ, Draženka (ur.). Workshop on Plant 
Breeding and Biotechnology in the Great Pannonian Region - Present and Future Needs, 
April 7-9, 2008, Beli Manastir and Osijek, Croatia. Book of abstracts, (Agriculture, vol. 14, 
br. 1 (Suppl.) 2008). Osijek: J. J. Strosmayer University of Osijek, 2008, str. 23. [COBISS.
SI-ID 2702696] 

57. JANHAR, Barbara, ŠUŠTAR VOZLIČ, Jelka, MEGLIČ, Vladimir. Oilseed rape production 
at Slovenian landscape level and survey of crop-to-wild gene flow. V: International Conferen-
ce on Implications of GM-Crop Cultivation at Large Spatial Scales, Bremen, April 2-4, 2008 : 
Programme. Bremen: s.n., 2008, 1 str. [COBISS.SI-ID 2669928] 

58. MEGLIČ, Vladimir, BUDIČ, Maruška, KAVAR, Tatjana, MARAS, Marko, ŠUŠTAR VOZ-
LIČ, Jelka, KIDRIČ, Marjetka. Evaluation of Phaseolus sp. germplasm response to water 
deficit. V: PROHENS, Jaime (ur.), BADENES, María Luisa (ur.). 18th EUCARPIA General 
Congress, 9-12 September 2008, Valencia, Spain. Modern variety breeding for present and 
future needs : proceedings of the 18th EUCARPIA General Congress, 9 - 12 September 2008, 
Valencia - Spain. Valencia: Editorial Universidad Politécnica de Valencia, 2008, str. 433-434. 
[COBISS.SI-ID 2790760] 

59. MEGLIČ, Vladimir, KAVAR, Tatjana, MARAS, Marko, KIDRIČ, Marjetka, ŠUŠTAR VOZ-
LIČ, Jelka. The expression profiles of selected genes in leaves of different beans species 
(Phaseolus spp.) under drought stress. V: ANNICCHIARICO, Paolo (ur.). Integrating legume 
science and crop breeding. Novi Sad: Institute of Fieod and Vegetale Crops, 2008, str. 118. 
[COBISS.SI-ID 2845544] 

60. MEGLIČ, Vladimir, ŠUŠTAR VOZLIČ, Jelka, MARAS, Marko, KAVAR, Tatjana. Evalu-
ation of genetic resources for use in breeding programmes at the Agricultural Institute of 
Slovenia. V: PROHENS, Jaime (ur.), BADENES, María Luisa (ur.). 18th EUCARPIA General 
Congress, 9-12 September 2008, Valencia, Spain. Modern variety breeding for present and 
future needs : proceedings of the 18th EUCARPIA General Congress, 9 - 12 September 2008, 
Valencia - Spain. Valencia: Editorial Universidad Politécnica de Valencia, 2008, str. 190. 
[COBISS.SI-ID 2791016] 

61. ŠAJNA, Nina, KAVAR, Tatjana, KALIGARIČ, Mitja, ŠUŠTAR VOZLIČ, Jelka. Ekologija 
in populacijska genetika hladnikovke (Hladnikia pastinacifolia Rchb., Apiaceae) = Ecology 
and population genetics of Hladnikia pastinacifolia Rchb. Apiaceae. V: JOGAN, Nejc (ur.), 
FRAJMAN, Božo (ur.), STRGULC-KRAJŠEK, Simona (ur.), ŠKORNIK, Metka (ur.), BAČIČ, 
Tinka (ur.), GREBENC, Tine (ur.). Posebna številka ob Simpoziju Flora in vegetacija Slovenije 
2008 : Ljubljana, Slovenija, 17. in 18. oktober 2008 : simpozij je posvečen 70-letnici dr. Toneta 
Wraberja in 10-letnici Botaničnega društva Slovenije, (Hladnikia, 22(2008) pos. št.). Ljubljana: 
Botanično društvo Ljubljana, 2008, str. 35. [COBISS.SI-ID 16412168] 

62. ŠKOF, Mojca, UGRINOVIĆ, Kristina. Influence of harvesting time on leek yield in sum-
mer-autumn production = Utjecaj roka berbe na prinos poriluka u ljetno-jesenskom uzgoju. V: 
43. Hrvatski i 3. međunarodni simpozij agronoma, 18. do 21. veljače 2008, Opatija, Hrvatska 
: proceedings [and] abstracts. Zagreb: Agronomski fakultet, 2008, str. 149-150. http://sa.agr.
hr. [COBISS.SI-ID 2623592] 

63. ŠKRLEP, Martin, ČANDEK POTOKAR, Marjeta, KAVAR, Tatjana, ŠEGULA, Blaž, SANTÉ-
LHOUTELLIER, Véronique, GOU, Pere. Screening polymophisms at cast and PRKAG3 genes 
for the traits of interest in dry ham production. V: STADNIK, Joanna (ur.). Międzynarodowa 
Konferencja Naukowa Tradycyjne i Regionalne Technologie i Produkty w Żywieniu Człowieka, 
Lublin, 25-26 września 2008 : (materiały konferenyjne) : (conference proceedings). Lublinie 
[etc.]: Universytet Przyrodniczy w Lublinie [etc.], 2008, str. 63. [COBISS.SI-ID 2799464] 

64. ŠUŠTAR VOZLIČ, Jelka, DEBELJAK, Marko, KOZJAK, Petra, ROSTOHAR, Katja, VRŠČAJ, 
Borut, IVANOVSKA, Aneta, ČERGAN, Zoran, MEGLIČ, Vladimir. Sampling for GMO analysis 
at the field level. V: VAN DEN ENDE, Guy (ur.). 1st Global Conference on GMO Analysis : 
Villa Erba, Como, Italy, 24-27 June 2008 : [book of abstracts]. [Ispra]: European Commission, 
Joint Research Centre, 2008, str. 35. [COBISS.SI-ID 2721896] 
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65. TUCAK, Marijana, POPOVIĆ, Svetislav, ČUPIĆ, Tihomir, GRLJUŠIĆ, Sonja, MEGLIČ, 
Vladimir, JURKOVIĆ, Zorica. Efficiency of phenotypic and DNA markers for a genetic diver-
sity study of alfalfa. V: STRELEC, Ivica (ur.), GLAVAŠ-OBROVAC, Ljubica (ur.). HDBMB 2008 
: Congress of the Croatian Society of Biochemistry and Molecular Biology with International 
Participations : book of abstracts. [S.l.: s.n.], 2008, str. 138. [COBISS.SI-ID 2908520] 

66. UGRINOVIĆ, Kristina, ŠKOF, Mojca. Use of plants with biocidal action in greenhouse 
vegetable production = Uporaba biljaka biocidnog djelovanja u proizvodnji povrća u za-
štićenom prostoru. V: 43. Hrvatski i 3. međunarodni simpozij agronoma, 18. do 21. veljače 
2008, Opatija, Hrvatska : proceedings [and] abstracts. Zagreb: Agronomski fakultet, 2008, str. 
147-148. http://sa.agr.hr. [COBISS.SI-ID 2623848] 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
67. ČERGAN, Zoran. Koruzna rastlina in rastne zahteve. V: ČERGAN, Zoran. Koruza. Ljub-
ljana: Kmečki glas, 2008, str. 22-40, ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2860136] 

68. ČERGAN, Zoran. Razširjenost in pomen pridelave koruze. V: ČERGAN, Zoran. Koruza. 
Ljubljana: Kmečki glas, 2008, str. 13-21, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2858600] 

69. ČERGAN, Zoran. Zvrsti in hibridi koruze. V: ČERGAN, Zoran. Koruza. Ljubljana: Kmečki 
glas, 2008, str. 41-60. [COBISS.SI-ID 2861160] 

1.22 Intervju
70. ŽEL, Jana, ŠUŠTAR VOZLIČ, Jelka. Slovenia in GSO. Znanost (Ljubl.), 04. jul. 2008, letn. 
50, št. 153, str. 26. [COBISS.SI-ID 24769753] 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.01 Znanstvena monografija
71. ČERGAN, Zoran. Koruza. Ljubljana: Kmečki glas, 2008. 314 str., ilustr. ISBN 978-961-203-
345-3. [COBISS.SI-ID 242538752] 

2.02 Strokovna monografija
72. ČERGAN, Zoran, DOLNIČAR, Peter, JUŽNIK, Marjan, MODIC, Špela, OBAL, Andrej, ZA-
DRGAL, Viktor. Semenarske informacije za leto 2007, Krompir, krmne rastline in zelenjadnice, 
(Prikazi in informacije, 265). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2008. 32 str., tabele. ISBN 
978-961-6505-37-6. [COBISS.SI-ID 242932736] 

73. ČERGAN, Zoran, DOLNIČAR, Peter, KNAPIČ, Matej, POJE, Tomaž, SUŠIN, Janez, 
ŠKERLAVAJ, Vojko, UGRINOVIĆ, Kristina, VERBIČ, Janko, VERBIČ, Jože, ZEMLJIČ, Andrej, 
KAPUN, Stanko, HARDI, Zvonko (ur.). Tehnološka priporočila za zmanjšanje občutljivosti 
kmetijske pridelave na sušo : poljedelstvo, travništvo, zelenjadarstvo in hmeljarstvo. Ljubljana: 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2008. 43 str., fotogr. ISBN 978-961-6299-
98-5. [COBISS.SI-ID 239268864] 

74. ČERGAN, Zoran, ZEMLJIČ, Andrej, POVŠE, Valentina, VERBIČ, Janko, DOLNIČAR, Pet-
er, KERN, Marjan, UGRINOVIĆ, Kristina, ŠKOF, Mojca, DREMELJ, Matjaž. Preskušanje sort 
poljščin in zelenjadnic v Sloveniji v letu 2007 = Testing varieties of field crops and vegetables 
in Slovenia in 2007, (Prikazi in informacije, 259). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2008. 
147 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-6505-29-1. [COBISS.SI-ID 238684160] 

75. OBAL, Andrej, JUŽNIK, Marjan, RUTAR, Romana, ZEMLJIČ, Andrej. Semenarske infor-
macije za leto 2007, Žita, (Prikazi in informacije, 260). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 
2008. 43 str., tabele. ISBN 978-961-6505-31-4. [COBISS.SI-ID 239533568] 
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76. ZEMLJIČ, Andrej, POVŠE, Valentina, GRIŽON, Primož (ur.), PEČNIK, Marinka (ur.), 
RAKOVEC, Helena (ur.). Opisna sortna lista za pšenico 2008, (Opisna sortna lista Republike 
Slovenije, L. 2, št. 1). Ljubljana: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Fitosani-
tarna uprava Republike Slovenije, 2008. 32 str., tabele. [COBISS.SI-ID 2755688] 

2.05 Drugo učno gradivo
77. RUTAR, Romana, ŽITEK, Drago. Vzorčenje semena : osnovno usposabljanje vzorčevalcev 
pod uradnim nadzorom : Ljubljana, 14.-15.05.2008. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 
2008. 1 zv. (loč. pag.), tabele, graf. prikazi, fotogr. [COBISS.SI-ID 2723688] 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav
78. GERIČ STARE, Barbara, UREK, Gregor, ŠIRCA, Saša, KNAPIČ, Matej, DOLNIČAR, Peter, 
MEGLIČ, Vladimir. Karakterizacija patotipov rumene krompirjeve ogorčice Globodera rostoc-
hiensis in ovrednotenje raznolikosti (polimorfizmov) virulentnih genov : zaključno poročilo o 
rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na projektu v okviru ciljnega raziskovlnega pro-
grama (CRP) »Konkurenčnost Slovenije 2006 - 2013« : Naziv težišča v okviru CRP: Povezovanje 
ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja = Yellow potato cyst nematode Globodera rostochi-
ensis pathotype characterization and determination of the virulent genes polimorphism, (KIS 
- Poročila o raziskovalnih nalogah, 326). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2008. 1 zv. 
(loč. pag.), graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2786408] 

79. GREGORC, Aleš, ČERGAN, Zoran, KOKALJ, Marjan, NAKRST, Mitja, VELIKONJA BOLTA, 
Špela, LAZAR, Ludvik. Ugotavljanje ostankov klotianidina, imidakloprida in tiametoksama 
v delih koruze in ocena vpliva tretirane koruze na čebelje družine : končno poročilo, (KIS 
- Poročila o raziskovalnih nalogah, 330). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2008. 8 str., 
tabele, grafični prikaz. [COBISS.SI-ID 2904936] 

80. GREGORC, Aleš, KMECL, Veronika, SMODIŠ ŠKERL, Maja Ivana, LOKAR, Vesna, 
POLJANŠEK, Lucija, BABNIK, Drago, ŠEGULA, Blaž, KREGAR, Marinka, RUTAR, Romana. 
Program spremljanja kakovosti vzrejenih matic kranjske čebele za leto 2008 : končno poročilo 
izvajanja naloge, (KIS - Poročila o raziskovalnih nalogah, 331). Ljubljana: Kmetijski inštitut 
Slovenije, 2008. 7 str., tabele, fotogr. [COBISS.SI-ID 2905192] 

81. VERBIČ, Jože, BABNIK, Drago, ČERGAN, Zoran, RUTAR, Romana, VELIKONJA BOLTA, 
Špela, ZEMLJIČ, Andrej. Preprečevanje onesnaženja žit in koruze s toksini plesni iz rodu 
Fusarium : zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na projektu v 
okviru ciljnega raziskovlnega programa (CRP) »Konkurenčnost Slovenije 2006 - 2013« : Naziv 
težišča v okviru CRP: Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja = Prevention 
of contamination of cereals and maize with toxins of moulds from genus Fusarium, (KIS - 
Poročila o raziskovalnih nalogah, 328). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2008. 8 f., [12] 
str. [COBISS.SI-ID 2791784] 

2.13 Elaborat, predštudija, študija
82. ČERGAN, Zoran, DOLNIČAR, Peter, UGRINOVIĆ, Kristina, ŠKOF, Mojca, VERBIČ, 
Janko, RUTAR, Romana, ŽITEK, Drago, ZEMLJIČ, Andrej, KORUZA, Boris, AMBROŽIČ 
TURK, Barbara. Poročilo o strokovnih nalogah s področja varstva in registracije sort rastlin 
ter semenarstva za leto 2007, (KIS - Poročila o strokovnih nalogah, 112). Ljubljana: Kmetijski 
inštitut Slovenije, 2008. 55 str., pril., tabele. [COBISS.SI-ID 2696040] 

2.22 Nova sorta
83. DOLNIČAR, Peter, SLUGA, Tadej, GRKMAN, Franc, KERN, Marjan, ZADRGAL, Viktor, 
ILOVAR, Andrej, KOMATAR, Elizabeta, ŠUŠTAR VOZLIČ, Jelka, MEGLIČ, Vladimir. V sort-
no listo Republike Slovenije se vpiše sorta krompirja (Solanum tuberosum L.), z odobrenim 
imenom KIS Mirna : registrska številka sorte SOT177 : odločba RS Ministrstva za kmetijstvo, 
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gozdarstvo in prehrano, Fitosanitarne uprave RS, 321-21-03-24/2003/5, 7.2.2008. Ljubljana, 
2008: Fitosanitarna uprava RS. 2 str. [COBISS.SI-ID 2657128] 

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela
84. JUŽNIK, Marjan, ŽITEK, Drago, ZEMLJIČ, Andrej. Seminar za preglednike semenskih 
posevkov strnih žit pod uradnim nadzorom : Ljubljana, 11.01.2008. Ljubljana: Kmetijski inštitut 
Slovenije, 2008. 49 str. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 2584936] 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.11 Radijski ali TV dogodek
85. DOLNIČAR, Peter. Izkop krompirja. Ljubljana: Radio Slovenija, oddaja Torkove koreninice, 
19. avg. 2008. [COBISS.SI-ID 2815848] 

86. DOLNIČAR, Peter. Krompir. Ljubljana: TV Slovenija, oddaja Na zdravje, 17. sep. 2008. 
[COBISS.SI-ID 2817128] 

87. DOLNIČAR, Peter. Nakup semena in priprava na saditev. Ljubljana: Radio Slovenija, 1. 
program, oddaja Kmetijski nasveti, 16. jan. 2008. [COBISS.SI-ID 2659944] 

88. DOLNIČAR, Peter. Ocena letine krompirja. Ljubljana: Radio Slovenija, oddaja Kmetijski 
nasveti, 18. avg. 2008. [COBISS.SI-ID 2816104] 

89. DOLNIČAR, Peter. Oskrba krompirja. Ljubljana: Radio Slovenija, oddaja Torkove koreni-
nice, 20. maj 2008. [COBISS.SI-ID 2815592] 

90. DOLNIČAR, Peter. Pomen krompirja v Sloveniji. Ljubljana: Radio Slovenija, 2. program, 
oddaja Nedeljsko dopoldne, 21. sep. 2008. [COBISS.SI-ID 2817384] 

91. DOLNIČAR, Peter. Pomen krompirja v zgodovini Slovencev. Koper: Radio Koper, 16. sep. 
2008. [COBISS.SI-ID 2817896] 

92. DOLNIČAR, Peter. Saditev krompirja. Ljubljana: Radio Slovenija, oddaja Torkove kore-
ninice, 12. feb. 2008. [COBISS.SI-ID 2660200] 

93. DOLNIČAR, Peter. Svetovno leto krompirja. Ljubljana: TV Slovenija, Kmetijska oddaja, 7. 
sep. 2008. [COBISS.SI-ID 2816616] 

94. ŠKOF, Mojca. Čas pobiranja pora v poletno-jesenskem terminu. 11. jan. 2008; Ljubljana: 
Radio Slovenija, 1. program, oddaja Kmetijski nasveti. [COBISS.SI-ID 2618728] 

95. ŠKOF, Mojca. Skladiščenje čebule. 28. nov. 2008; Ljubljana: Radio Slovenija, 1. program, 
oddaja Kmetijski nasveti. [COBISS.SI-ID 2865000] 

96. UGRINOVIĆ, Kristina. Bob. 22. apr. 2008; Ljubljana: Radio Slovenija, 1. program, oddaja 
Torkove koreninice. [COBISS.SI-ID 2778984] 

97. UGRINOVIĆ, Kristina. Izbira literature. 1. jan. 2008; Ljubljana: Radio Slovenija, 1. pro-
gram, oddaja Torkove koreninice. [COBISS.SI-ID 2778216] 

98. UGRINOVIĆ, Kristina. Paradižnik. 19. dec. 2008; Ljubljana: Radio Slovenija, 1. program, 
oddaja Kmetijski nasveti. [COBISS.SI-ID 2865256] 

99. UGRINOVIĆ, Kristina. Plodovke - bučnice. 6. maj 2008; Ljubljana: Radio Slovenija, 1. 
program, oddaja torkove koreninice. [COBISS.SI-ID 2779240] 

100. UGRINOVIĆ, Kristina. Pridelovanje paprike. 15. jan. 2008; Ljubljana: Radio Slovenija, 
1. program, oddaja Kmetijski nasveti. [COBISS.SI-ID 2618216] 

101. UGRINOVIĆ, Kristina. Prve setve. 26. feb. 2008; Ljubljana: Radio Slovenija, 1. program, 
oddaja Torkove koreninice. [COBISS.SI-ID 2778472] 

102. UGRINOVIĆ, Kristina. Shranjevanje čebulnic. 16. sep. 2008; Ljubljana: Radio Slovenija, 
1. program, oddaja Torkove koreninice. [COBISS.SI-ID 2780008] 

103. UGRINOVIĆ, Kristina. Spomladanska priprava tal. 11. mar. 2008; Ljubljana: Radio Slo-
venija, 1. program, oddaja Torkove koreninice. [COBISS.SI-ID 2778728] 
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104. UGRINOVIĆ, Kristina. Sprotna opravila - oskrba plodovk. 8. jul. 2008; Ljubljana: Radio 
Slovenija, 1. program, oddaja Torkove koreninice. [COBISS.SI-ID 2779496] 

105. UGRINOVIĆ, Kristina. Zeleno gnojenje. 22. jul. 2008; Ljubljana: Radio Slovenija, 1. pro-
gram, oddaja Torkove koreninice. [COBISS.SI-ID 2779752] 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa
106. DOLNIČAR, Peter. Senzorične lastnosti krompirjevih vrst, ki se pridelujejo v Sloveniji 
: 46. Mednarodni kmetijsko-živilski sejem, Gornja Radgona, 23. - 29. avgust 2008 : posvet ob 
svetovnem letu krompirja: Krompir - skriti zaklad. 2008. [COBISS.SI-ID 2748008] 

107. DOLNIČAR, Peter. Zgodovinski pregled pridelovanja krompirja v svetu in pri nas : 46. 
Mednarodni kmetijsko-živilski sejem, Gornja Radgona, 23. - 29. avgust 2008 : posvet ob sveto-
vnem letu krompirja: Krompir - skriti zaklad. 2008. [COBISS.SI-ID 2747752] 

108. VERBIČ, Janko. Tehnologija pridelave oljne ogrščice : Predavanje na Posvetu o pridelo-
vanju pšenice in oljne ogrščice na območju Krškega polja, Kmečka zadruga, Krško, 13. mar. 
2008. 2008. [COBISS.SI-ID 2935912] 

109. VERBIČ, Janko. Travinje in suša : predavanje na posvetu Predstavitev prilagajanja kolo-
barja sušnim razmeram ter posledice v živinoreji, Novo mesto, 26. nov. 2008. 2008. [COBISS.
SI-ID 2833512] 

110. ZEMLJIČ, Andrej. Tehnologija pridelave ozimne pšenice : Predavanje na Posvetu o pri-
delovanju pšenice in oljne ogrščice na območju Krškega polja, Kmečka zadruga, Krško, 13. 
mar. 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 2936168] 

111. ZEMLJIČ, Andrej. Tehnološki ukrepi za omilitev suše : predavanje na posvetu Predstavitev 
prilagajanja kolobarja sušnim razmeram ter posledice v živinoreji, Novo mesto, 26. nov. 2008. 
2008. [COBISS.SI-ID 2833256 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa
112. DOLNIČAR, Peter. Pridelovanje krompirja v letu 2008 : predavanje na strokovnem sre-
čanju Krompir in talni škodljivci - kako naprej, v okviru prireditve Dan krompirja, Komenda, 
10. okt. 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 2794088] 

3.25 Druga izvedena dela
113. DOLNIČAR, Peter. Krompir v zgodovini Slovencev : predavanje v Botaničnem vrtu Ma-
ribor, Maribor, 21. sep. 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 2819688] 

114. DOLNIČAR, Peter. Pridelovanje krompirja : predavanje za Sadjarsko-vrtnarsko društvo 
Janez Evangelist Krek, Sostro, 25. feb. 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 2660712] 

115. DOLNIČAR, Peter. Pridelovanje krompirja v Sloveniji in po svetu : predavanje ob prazno-
vanju svetovnega leta krompirja, Šenčur, 23. maj 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 2819432] 

116. DOLNIČAR, Peter. Sortni izbor ter bolezni in škodljivci krompirja : predavanje za društvo 
Ajda, Sostro, 20. feb. 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 2660456] 

117. DOLNIČAR, Peter. Stroji za obdelavo in pridelovanje krompirja s poudarkom na zatiranju 
strun : predavanje v organizaciji Združenja za medsosedsko pomoč - Strojni krožek Ljubljana 
- vzhod, Podgrad, 12. nov. 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 2828136] 

118. DOLNIČAR, Peter. Svetovno leto krompirja : predavanje ob odprtju razstave Praznik 
jeseni, Sostro, 5. okt. 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 2819176] 

119. RUTAR, Romana, ŠUŠTAR VOZLIČ, Jelka. Laboratorij za kontrolo kakovosti semena, 
Oddelek za poljedelstvo in semenarstvo, KIS : 46. Mednarodni kmetijsko-živilski sejem, Gornja 
Radgona, 23. - 29. avgust 2008 : predstavitev oddelka. 2008. [COBISS.SI-ID 2752104] 
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120. ŠKOF, Mojca, UGRINOVIĆ, Kristina. Sortiment in skladiščenje čebule : predavanje na 
izobraževanju za kmete in svetovalce: Zelenjadarske urice, Kmetijski inštitut Slovenije, Ljub-
ljana, 1. dec. 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 2847336] 

121. ŠUŠTAR VOZLIČ, Jelka. Žlahtnjenje rastlin : predavanje v okviru predmeta Žlahtnjenje 
rastlin, Univerza v Mariboru, Fakultet za kmetijstvo in biosistemske vede. 2008. [COBISS.
SI-ID 2944616] 

122. GODEC, Boštjan, UGRINOVIĆ, Kristina. Hortikultura : predavanja na Univerzi za tretje 
življenjsko obdobje v Ljubljani. 2008. [COBISS.SI-ID 2962024

123. UGRINOVIĆ, Kristina, ŠKOF, Mojca. Pridelovanje in sortiment paradižnika : predavanje 
na izobraževanju za kmete in svetovalce: Zelenjadarske urice, Kmetijski inštitut Slovenije, 
Ljubljana, 1. dec. 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 2847080] 

124. VERBIČ, Janko. Metoda preizkušanja vrednosti sorte za pridelavo in uporabo (VPU) 
- krmni grahza zrnje (FURS-VPU/4/1) : Sprejeta s sklepom direktorice Fitosanitarne uprave 
Republike Slovenije, št. sklepa: 3432-148/2008/1 z dne 25.09.2008. 2008, 2008. [COBISS.SI-
ID 2939240] 

125. VERBIČ, Janko. Stanje in trendi preskušanja za vpis v sortno listo in posebno preskušanje 
trav in metuljnic ter značilnosti ponudbe sort trav, metuljnic in TDM : Predavanje na sestanku 
Strokovne skupine za poljedelstvo in Strokovne skupine za vrtnarstvo pri KGZS, Ptuj, 14. maj 
2008. 2008. [COBISS.SI-ID 2935400] 

126. VERBIČ, Janko. Ukrepi za izboljšanje travne ruše : Predavanje za kmete, Organizator 
KGZ Novo mesto, Trebnje, 22. feb. 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 2935656] 

127. ZEMLJIČ, Andrej. Ozimna žita : predavanje v okviru sestanka Strokovnih skupin za pol-
jedelstvo in vrtnarstvo pri KGZS, Ljubljana, 8. okt. 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 2834792] 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik
128. MEGLIČ, Vladimir (ur.). Kmetijski inštitut Slovenije : od 1898 = Agricultural Institute of 
Slovenia : since 1898. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2008. 48 str., fotogr., graf. prikazi. 
ISBN 978-961-6505-34-5. [COBISS.SI-ID 240891648] 
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Oddelek za živinorejo

Predstojnik
dr. Drago Babnik, univ. dipl. ing. zoot.



 63

 Kmetijski inštitut Slovenije  

Na Oddelku za živinorejo je bilo konec leta 2008 zaposlenih 17 raziskovalcev 
(4 z doktoratom znanosti, 3 z magisterijem ter 9 z univerzitetno izobrazbo od 
katerih imata 2 status mladega raziskovalca) in 8 tehničnih sodelavcev (4 z 
višjo oziroma visokošolsko izobrazbo kmetijske smeri). Raziskovalno, strokovno, 
razvojno in svetovalno delo je bilo usmerjeno pretežno na področje govedoreje, 
prašičereje, čebelarstva, prehrane živali in klavne kakovosti. Vsebinski poudarek je 
bil dan predvsem kakovosti pridelkov in proizvodov, varovanju okolja, gospodarni 
rabi naravnih virov, trajnostnim vidikom živinoreje in njeni konkurenčnosti 
ter razvoju orodij za podporo menedžmenta na kmetijah. Raziskovalno delo 
je potekalo tudi v okviru raziskovalnih programov Trajnostno kmetijstvo in 
Agrobiodiverziteta. Infrastrukturno podporo raziskovalnemu in razvojnemu delu 
nudijo v okviru oddelka tudi raziskovalni laboratoriji: Laboratorij za prehrano 
živali, Laboratorij za meso in NIR spektroskopijo, Čebelarski laboratorij ter 
Podatkovna zbirka Govedo, Poskusni center za čebele v Seničnem in večnamenski 
poskusni hlev. 

NASLOVI NALOG ODDELKA IN PODROČIJ DELA

RAZISKOVALNO IN RAZVOJNO DELO

Uporaba genetskih markerjev za rejo prašičev primernih za pršut z nižjo 
vsebnostjo soli (L4-9468-0401-06) 
Nosilka: dr. Marjeta Čandek Potokar

Ugotavljanje vpliva insekticidov, ki se uporabljajo na polju in v čebelji družini 
na hipofaringealne žleze pri delavki medonosne čebele Apis Mellifera Carnica 
(L7-7602-0401)
Nosilec: prof. dr. Aleš Gregorc

Zmanjševanje vpliva spremenjenih klimatskih pogojev in delovanja patogenih 
in nepatogenih dejavnikov na družine kranjske čebele (Apis mellifera carnica) 
(V4-0484)
Nosilec: prof. dr. Aleš Gregorc
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Opredelitev prehranske vrednosti tradicionalno prirejenega mleka (V4-0517)
Nosilec: dr. Jože Verbič

Preprečevanje onesnaženja žit in koruze s toksini plesni iz rodu Fusarium 
(V4-0326) 
Nosilec: dr. Jože Verbič

Zmanjševanje presežkov kalija v krmi s travinja (V4-0337)
Nosilec: dr. Drago Babnik

Harmonizacija sledljivosti govedi z uredbo EU in povezava z evidentiranimi 
veterinarskimi podatki (V4-0330)
Nosilec: dr. Mihael Gajster
Nosilec KIS: mag. Janez Jeretina

Biološki in tehnološki vplivi na razvoj osebkov čebelje družine (1000-05-
310177)
Mentor: prof. dr. Aleš Gregorc 
Mlada raziskovalka: Lucija Poljanšek 

Vpliv genetskega polimorfizma na kakovost pršuta (1000-06-310055)
Mentorica: dr. Marjeta Čandek Potokar
Mladi raziskovalec: Martin Škrlep

MEDNARODNI PROJEKTI

6. Okvirni projekt – Integrated project – TRUEFOOD (Traditional European 
food). 
4.2. Development of technologies to reduce salt content in traditional ham and 
fish products (Use of genetic markers to breed pigs adapted for production of 
low salted dry hams) 
Koordinator: Daniele Rossi 
Nosilka KIS: dr. Marjeta Čandek Potokar 

6. Okvirni projekt – Integrated project – TRUEFOOD (Traditional European 
food).
4.1. Identification of innovations which improve the nutritional composition of 
traditional milk and dairy products
Koordinator: Daniele Rossi 
Nosilec KIS: dr. Jože Verbič 

Cost project: COST Action FA0803 “COLOSS: Prevention of honeybee colony 
losses”
Koordinator: dr. Peter Neumann 
Nosilec KIS: prof. dr. Aleš Gregorc 
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YOUNG-TRAIN - Training and mentoring early career scientists from candidate, 
associated and Mediterranean Countries in a whole food chain approach to 
quality and safety (6. okvirni orogram, Priority 5, Food Quality and Safety; 
SSA projekt) 
Koordinator projekta: dr. Thomas Cled
Nosilka KIS: dr. Marjeta Čandek Potokar

Mednarodni projekt (PROTEUS; Slovenija-Francija): Vpliv genetskega polimorfizma 
na senzorično kakovost pršuta 
Nosilka: dr. Marjeta Čandek Potokar

Mednarodni projekt (Slovenija - Madžarska): Način delovanja in vpliv virusov 
na vzrejenje matice medonosne čebele (Apis mellifera)
Nosilec:  prof. dr. Aleš Gregorc  

Mednarodni projekt (Slovenija – Makedonija): Reproduktivne lastnosti čebeljih 
matic kranjske čebele (Apis mellifera Carnica) vzrejene v slovenskih in makedonskih 
čebelarstvih (BI-MK/07-08-013)
Nosilec:  prof. dr. Aleš Gregorc 

STROKOVNO DELO

Strokovne naloge v govedoreji 
Kontaktna oseba: Tomaž Perpar
Sodelavci: dr. Drago Babnik, Andreja Božič, dr. Marjeta Čandek Potokar, Jože 
Glad,  Boris Ivanovič, Janez Jenko, Alijana Jeretina, mag. Janez Jeretina, Irena 
Karnel, Mihael Klopčič, mag. Betka Logar, Bojan Pečnik, Irena Podgoršek, Peter 
Podgoršek, Marija Sadar, dr. Jože Verbič, Andreja Žabjek     

Strokovne naloge v prašičereji
Kontaktna oseba: dr. Marjeta Čandek Potokar
Sodelavci: mag. Blaž Šegula, Martin Škrlep, dr. Tatjana Kavar, Andreja Orson 

Strokovne naloge v čebelarstvu
Kontaktna oseba: prof. dr. Aleš Gregorc
Sodelavci: Marjan Kokalj, Peter Podgoršek, Maja Ivana Smodiš Škerl, Mitja 
Nakrst,  dr. Drago Babnik, Vesna Lokar (Oddelek za sadjarstvo in vinogradništvo), 
Pavle Zdešar (Čebelarska zveza Slovenije), Janez Mihelič, prof. biol. 
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PEDAGOŠKO DELO in izobraževanje 

Pedagoško delo

V letu 2008 so sodelavci Oddelka za živinorejo sodelovali v pedagoškem procesu 
kot predavatelji in mentorji. 

Sodelavec Predavanja 

dr. Jože Verbič Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani. Sodelovanje pri 
predmetu Krma in konzerviranje krme, 3. letnik univerzitetnega 
študija zootehnike.
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani. Sodelovanje pri pred-
metu Prehrana domačih živali in krma, 3. letnik visokošolskega 
strokovnega študija zootehnike.
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani. Sodelovanje pri 
predmetu Osnove prehrane, 2. letnik visokošolskega strokovnega 
študija zootehnike.

prof. dr. Aleš 
Gregorc

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mari-
boru. Nosilec predmeta: dodiplomski študij Čebelarstvo I in II; 
podiplomski študij Čebelarstvo. 
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani. Sodelovanje pri pred-
metu Čebelarstvo

dr.  Marjeta 
Čandek Potokar

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru. 
Sonosilka predmetov Kakovost živalskih produktov in predelava 
mesa ter Tehnologije predelave živalskih produktov

Mentorstvo

dr. Jože Verbič TOMAŽIN, Urška. Plodnost krav molznic v povezavi z vsebnostjo 
sečnine v mleku: diplomsko delo, univerzitetni študij. Ljubljana, 
2008, 61 s. 
NUČIČ, Alenka. Vpliv natrijevega bikarbonata na vrenje in aer-
obno obstojnost koruzne silaže : diplomsko delo, univerzitetni 
študij. Ljubljana, 2008, 40 s.

Strokovno izobraževanje

V letu 2008 je Kmetijski inštitut Slovenije izvedel usposabljanje in strokovno 
izpopolnjevanje v skladu s pravilnikom o usposabljanju in strokovnem 
izpopolnjevanju na področju živinoreje (Uradni list RS, št. 50/07) za sledeča 
programa: i) program strokovnega izpopolnjevanja za izvajalce strokovnih 
nalog v živinoreji, in ii) program strokovnega izpopolnjevanja za izvajalce 
najzahtevnejših strokovnih nalog v živinoreji (za področje govedoreje). Osnovni 
program usposabljanja za izvajalce strokovnih nalog v govedoreji je bil namenjen 
kontrolorjem, nadkontrolorjem, vodjem kontrolorjev, rodovničarjem, vnašalcem, 
selekcionerjem, ocenjevalcem domačih živali in podobnim. Osnovni program 
usposabljanja za izvajalce najzahtevnejših strokovnih nalog v govedoreji pa je 
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bil namenjen predvsem vodjem drugih priznanih organizacij v govedoreji. V 
letu 2008 se je na sedmih usposabljanjih (od tega enem dvodnevnem) skupaj 
usposabljalo 258 udeležencev, od tega 199 osnovno usposabljanje, 28 osnovno 
usposabljanje za izvajalce najzahtevnejših strokovnih nalog v govedoreji ter 15 
za ocenjevanje telesnih lastnosti zunanjosti rjave pasme in 16 lisaste pasme. 

SERVISNA DEJAVNOST

Ocenjevanje hranilne vrednosti in podajanje strokovnih mnenj za krmila, mrvo, 
silažo, mineralne in vitaminske dodatke itd.

Analize medu za potrebe čebelarjev in inšpekcijskih služb.

Meritve klavnih lastnosti prašičev pitancev in prašičev iz poskusov.
 
Vzdrževanje spletnega portala oziroma LABKIS programa za vodenje laboratorijev 
za zunanje naročnike 

Z bližnjo infrardečo refleksijsko spektroskopijo (NIRS) smo v letu 2008 za 
različne naročnike analizirali 434 vzorcev trav, 160 vzorcev koruze za siliranje, 
354 različnih vzorcev zelinja, 96 vzorcev travnih silaž, 67 vzorcev koruznih 
silaž in 40 vzorcev mrve. V teh vzorcih smo poleg osnovnih sestavin določali 
tudi vsebnosti presnovljive energije in neto energije za laktacijo.

SVETOVALNO DELO 

Sodelovanje na posvetih, seminarjih in predavanjih za rejce in svetovalno službo

Sodelovanje v različnih komisijah in strokovnih svetih, svetovanje po telefonu, 
konzultacije in obiski na terenu

Sodelavci: doc. dr. Jože Verbič, dr. Drago Babnik, doc. dr. Marjeta Čandek Potokar, 
prof. dr. Aleš Gregorc, mag. Betka Logar, Tomaž Perpar, Peter Podgoršek, Boris 
Ivanovič, mag. Janez Jeretina, mag. Blaž Šegula, Janez Jenko, Tomaž Žnidaršič, 
Marija Sadar,  

OPISI NALOG IN RAZISKAV 

KONČANI PROJEKTI

Preprečevanje onesnaženja žit in koruze s toksini plesni iz rodu Fusarium
Nosilec projekta: dr. Jože Verbič
Sodelavci: Zoran Čergan, Andrej Zemljič, mag. Romana Rutar, Metka Žerjav, 
dr. Špela Velikonja Bolta
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Delo je bilo usmerjeno v iskanje praktičnih rešitev za zmanjšanje onesnaženja 
pšenice in koruze za siliranje z mikotoksini plesni iz rodu Fusarium. 
S pšenico smo izvedli štiri poljske poskuse v dveh rastnih sezonah (2007 in 
2008) in na dveh lokacijah (Jablje pri Trzinu in Lipica pri Škofji Loki). Leta 2007 
je vsak od poskusov vključeval 16 obravnavanj, leta 2008 pa 20 obravnavanj, 
v štirih ponovitvah. V vzorcih smo določali deoksinivalenol (DON), nivalenol 
(NIV), acetildeoksinivalenol (Ac DON), T-2 toksin (T-2) in HT-2 toksin. Leta 2007 
je bil od vseh analiziranih toksinov nad mejo detekcije le DON. Leta 2008 je 
večina vzorcev vsebovala tudi Ac DON, v posameznih vzorcih pa je bil nad 
mejo detekcije tudi NIV. Na vsebnost DON sta v obeh letih značilno vplivali 
sorta (p<0,001) in lokacija (p<0,001). Razlike med lokacijama so bile precejšne. 
V Jabljah je bila vsebnost DON v obeh letih približno dvakrat večja kot v Škofji 
Loki. Vrstni red sort je bil glede vsebnosti DON v obeh letih enak, razmerje 
med sorto z največjo in najmanjšo vsebnostjo DON pa je bilo leta 2007 3,1, 
leta 2008 pa 2,8. Razkuževanje semena in gnojenje nista značilno vplivala na 
vsebnost DON (p>0,1). V povprečju so vzorci v letu 2007 vsebovali 354 µg 
DON, leta 2008 pa 611 µg DON na kg vzorca z 12 % vlage. Leta 2007 noben 
vzorec ni presegel največje dovoljene ravni za žita (1250 µg DON na kg vzorca 
z 12 % vlage), v letu 2008 pa so vzorci občutljivejših sort v Jabljah to vrednost 
nekoliko presegli. Vsebnost DON je bila povezana z laboratorijsko določeno 
okuženostjo s fuzarijem, vendar je bila povezava šibka in odvisna od lokacije 
pridelovanja. Zrnje pšenice je bilo najpogosteje okuženo s F. graminearum, 
sledili sta F. avenaceum in F. poae. 
Izvedli smo tudi ciljano vzorčenje pšenice na zelo okuženih njivah v praksi. 
Vzorce smo pobirali na vizualno najbolj okuženih mestih in ocenjujemo, da 
gre za ekstremne vzorce, ki se v praksi pojavljajo le izjemoma in še to le na 
manjših površinah. Ugotovili smo, da posamezni vzorci kljub vizualno zelo 
močni okuženosti s fuzarijem ne vsebujejo zaznavnih vsebnosti mikotoksinov. 
Na drugi strani pa je najbolj onesnažen vzorec za več kot 25 krat presegel 
največjo dovoljeno raven DON. Ti vzorci so vsebovali tudi NIV in Ac DON. 
T-2 in HT-2 sta bila tudi v teh vzorcih pod mejo detekcije (30 µg/kg). Rezultati 
kažejo, da onesnaženosti pšenice z mikotoksini ni mogoče zanesljivo ocenjevati 
na podlagi vizualnih ocen napadenosti rastlin.
Pri koruzi smo proučevali vpliv hibrida in zrelosti na vsebnosti deoksinivalenola 
(DON), nivalenola (NIV), zearalenona (ZEA), acetildeoksinivalenola (Ac DON), 
T-2 toksina in HT-2 toksina v zrnju in koruznici. Koruznico in zrnje dveh 
dolgozelenih in dveh navadnih hibridov smo vzorčili pri štirih zrelostih (Z1, 
Z2, Z3 in Z4) od mlečne do polne voščene zrelosti. Povprečna vsebnost sušine 
v koruzi za siliranje se je gibala od 269 g/kg pri Z1 do 404 g/kg pri Z4. Z 
zorenjem so se povprečne vsebnosti DON, NIV in ZEA v koruznici povečale od 
2095 do 5455, od 999 do 1423 in od 70 do 935 µg/kg sušine. Z zorenjem so se 
povečevale tudi vsebnosti Ac DON in T-2 v koruznici, odrazile pa so se bodisi v 
večjem deležu vzorcev z zaznavnimi vsebnostmi ali pa z večjimi vsebnostmi teh 
mikotoksinov v pozitivnih vzorcih. Zrnje je vsebovalo znatno manj mikotoksinov 
kot koruznica. Petdeset % vzorcev zrnja je bilo kontaminiranih z  DON in 
Ac DON (povprečje pozitivnih vzorcev  617 in 344 µg/kg sušine),  31 % pa z 
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ZEA (povprečje pozitivnih vzorcev 604 µg/kg sušine). Vsebnosti NIV in T-2 v 
zrnju sta bila pod mejo zaznavanja. HT-2 nismo zaznali niti v koruznici niti 
v zrnju. Koruznica dolgozelenih hibridov je vsebovala značilno manj DON od 
koruznice navadnih hibridov (2818 proti 4332 µg/kg  sušine). Pri dolgozelenih 
hibridih je bila opazna tendenca večjih vsebnosti ZEA (548 proti 244 µg/kg 
sušine). Vsebnosti DON in ZEA v koruzi za siliranje, ki smo jih izračunali na 
podlagi vsebnosti v koruznici in zrnju ter njunih deležev v celotnem pridelku 
sušine, na splošno niso presegle orientacijskih mejnih vrednosti za odraslo 
govedo. Izjema je bil en vzorec pri veliki zrelosti, ki je presegel orientacijsko 
vrednost za ZEA.
S preciznim poljskim poskusom s štirimi hibridi in v štirih ponovitvah smo 
proučevali tudi vpliv gnojenja z dušikom na vsebnost mikotoksinov v koruzi za 
siliranje. Izbrali smo tri ravni oskrbljenosti tal z dušikom (100 kg dostopnega 
N/ha, 170 kg dostopnega N/ha in 240 kg dostopnega N/ha). DON in Ac DON 
smo zasledili v vseh vzorcih koruznice (v povprečju 301 in 317 µg/kg sušine). 
Vsebnosti NIV, fumonizina B1 in fumonizina B2 v koruznici so bile pod mejo 
detekcije. Mikotoksine smo zasledili tudi v večini vzorcev zrnja (povprečja 
pozitivnih vzorcev za DON, Ac DON in NIV so bila 758, 186 in 82 µg/kg 
sušine). Z izjemo Ac DON pri zrnju, kjer je bil vpliv gnojenja na meji značilnosti 
(p<0,10), gnojenje z dušikom ni vplivalo na vsebnosti obravnavanih mikotoksinov 
v zrnju in koruznici (p > 0,10).
Rezultati projekta kažejo, da je mogoče z ustreznim sortnim izborom, pri 
koruzi za siliranje pa tudi z žetvijo v primerni zrelosti, zmanjšati tveganje za 
onesnaženje krušnih žit in krme z mikotoksini. Vplivov drugih tehnoloških 
ukrepov, kot sta gnojenje z dušikom in razkuževanje semena pri pšenici, nismo 
uspeli dokazati.

Ugotavljanje vpliva insekticidov, ki se uporabljajo na polju in v čebelji družini na 
hipofaringealne žleze pri delavki medonosne čebele (Apis mellifera carnica)
Kontaktna oseba: prof. dr. Aleš Gregorc

Proučevali smo patogenost in toksičnost poskusno uporabljenih akaricidov 
in pesticidov pri medonosni čebeli. Uporabili smo metode celične biologije s 
poudarkom na lokalizaciji celične smrti v tkivu, z dokazovanjem in lokalizacijo 
stresnih celičnih proteinov (HSP) z uporabo kemijsko analitičnih metod. Z 
izvedbo poskusov in vivo, na posameznih osebkih in v čebeljih družinah smo 
pristopili k razvoju ugotavljanja subkliničnih zunanjih vplivov na posamezna 
tkiva in organe pri medonosni čebeli. Raziskovali smo različne dejavnike, ki 
vplivajo na zmanjšano vitalnost čebel in tudi odmrtje čebeljih družin. Ugotovili 
smo vpliv rotenona, kumafosa, imidakloprida, oksalne kisline na izraženost 
celične smrti in lokalizirali aktivnost Hsp 70 in Hsp 90, ter ugotovili negativni 
vpliv na odkrito in pokrito zalego v čebelji družini, ter na izolirane odrasle 
čebele. Količina imidakloprida in kumafosa ter trajanje izpostavljenosti čebel 
vplivata na zmanjšanje velikosti hipofaringealnih žlez. Poleg tega je bila 
ugotovljena inducirana aktivnost stresnih celičnih proteinov, ter okrog 50 % 
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povečano odmiranje celic hipofaringealnih žlez. Rezultati kažejo na izrazit 
negativen vpliv akaricidov in pesticidov na hipofaringealne žleze pri čebeli. To 
predstavlja subklinično delovanje uporabljenih snovi na medonosno kranjsko 
čebelo. Nadalje smo v okviru raziskovalnega projekta proučevali diagnostične 
metode ugotavljanja povzročitelja hude gnilobe čebelje zalege (Paenibacillus 
larvae), ki patogeno deluje v fazi razvoja ličinke, ter delovanje akaricidov na 
varoje v čebelji družini. Raziskovalni dosežki predstavljajo pomemben del 
razvijajoče se znanstvene problematike na področju čebelarstva in so sestavni 
del mednarodnega sodelovanja v okviru priprav na projekt COST (FA0803); 
COLOSS: Prevention of honeybee COlony LOSSes, ter EU raziskovalnega 
projekta, ki je v fazi recenzije.

OPISI OSTALIH PROJEKTOV IN NALOG 

Register rejcev in register živali 
Kontaktna oseba: Tomaž Perpar 

V centralni podatkovni zbirki Govedo (CPZ Govedo) je bilo 31.12.2008 registriranih 
457.818 aktivnih govedi na 38.559 kmetijah. Število kmetij, ki rede govedo in 
število govedi je v letu 2008 padlo, povečuje pa se število govedi na kmetijo. 
Število kmetij, ki rede krave (30.799 kmetij) in število krav (170.412 krav) pada, 
čeravno se je v zadnjih 6 letih povečalo povprečno število krav iz 4,6 na 5,5 
krave na kmetijo. Kontrolo prireje vodimo v rejah molznic in v rejah dojilj. V 
kontrolo prireje mleka je bilo konec leta 2008 vključeno 4.864 kmetij s 82.875 
kravami. To so nadpovprečno velike kmetije, saj rede 3 krat več krav na kmetijo 

Število kmetij in število živali na kmetijo v CPZ Govedo na dan 31.12.2008
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(17,0) kot povprečna slovenska kmetija. Število kmetij v kontroli prireje mleka 
pada, povečuje pa se število krav na kmetijo in skupno število krav v kontroli. 
V rejah krav dojilj vršimo kontrolo prireje mesa, v katero je vključeno le 42 
kmetij in 727 dojilj.

Kontrola prireje mleka
Kontaktna oseba: Marija Sadar, Tomaž Perpar

V čredah s kravami molznicami izvajamo različne ravni kontrole. Najpogostejša je 
kontrola prireje mleka. V letu 2008 se je v veliki večini izvajala po AT4 metodi, 
po A4 metodi je bila narejena le pri 59 kontrolah, kjer je bilo kontroliranih 
3.266 krav. Na 4.864 kmetijskih gospodarstvih je bilo 31.12.2008 vključenih v 
kontrolo prireje mleka 82.875 krav ali 77,3 % vseh krav molznic. Prevladujejo 
krave črno-bele, lisaste in rjave pasme. Ločeno navajamo mlečnost za krave 
lisaste pasme, ki imajo do vključno 13 % tuje pasme in krave križanke z lisasto 
pasmo (LSX), ki imajo poleg lisaste pasme še med 14 % in 86 % pasme rdeči 
holštajn in/ali montbeliard. Število le-teh se iz leta v leto povečuje. V povprečju 
je bilo na kontroliranem kmetijskem gospodarstvu 17,0 krav molznic, pred enim 
letom 16,5. Mlečnost kontroliranih krav v letu 2008 smo izračunali na 80.669 
laktacijskih zaključkih. Ugotavljamo, da je v primerjavi z letom 2007 mlečnost 
večja za 27 kg, vsebnost maščob je manjša za 0,01 odstotne točke, vsebnost 
beljakovine pa je večja za 0,01 odstotne točke. S prvim majem 2008 smo uvedli 
spremenjene korekcijske faktorje za oceno dnevnih količin mleka ter vsebnosti 
beljakovin in maščob v mleku, ki so odpravili sistematično podcenjevanje 
vsebnosti beljakovin. Učinek se bo poznal v naslednjih letih. Povprečna mlečnost 
je znašala 6043 kg mleka s 4,05 % maščob in 3,26 % beljakovin. V primerjavi 
z letom poprej se je mlečnost zvečala pri črno-beli za 43 kg, pri lisasti pasmi 
za 10 kg, kjer je tudi prvič presegla 5000 kg in pri križankah z lisasto pasmo 
za 3 kg. Pri rjavih kravah pa se je mlečnost zmanjšala za 32 kg.  

Mlečnost krav v kontroli prireje mleka v letu 2008

Pasma
Število

laktacijskih 
zaključkov

Standardna laktacija
Mleko Maščobe Beljakovine

kg kg % kg %
ČB 30.048 7247 288,5 3,98 232,3 3,21
LS 22.962 5002 205,4 4,11 165,9 3,32
LSX* 11.945 5691 234,3 4,12 187,2 3,29
LS+LSX* 34.907 5238 215,3 4,11 173,2 3,31
RJ 13.191 5521 225,7 4,09 184,0 3,33
CK 5 3627 151,6 4,18 129,4 3,57
Druge 2.518 5583 225,7 4,04 182,3 3,26
Slovenija 2008 80.669 6043 244,6 4,05 197,3 3,26
Slovenija 2007 79.682 6016 244,1 4,06 195,5 3,25

* LSX – keižanke LS pasme z RH in/ali MB pasmo
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Kontrola prireje mesa
Kontaktna oseba: Peter Podgoršek
 
V letu 2008 je bilo opravljenih 2.329 tehtanj (skupno 7.634 meritev) ob 114 
kontrolah v 40 rejah. Skupaj je bilo kontroliranih 2.044 živali, od tega 803 
telet. Kljub temu, da se je zmanjšalo število rej, se je število živali v kontroli 
malenkostno povečalo. Najvišje priraste ima pasma šarole. Pri pasmi limuzin 
so ti prirasti za približno 100 g nižji. Pri vseh pasmah so prirasti nižji, kot v 
letu 2007. Vsi podatki mesne kontrole so bili vneseni preko portala Govedo. 
Kontrolorji na portalu pripravijo in izpišejo Kontrolni list za prirejo mesa ter 
ga izpolnjenega pošljejo na KIS, kjer se podatki vnesejo v podatkovno zbirko, 
ali pa ga vnesejo sami.

Kontrola prireje mesa v letu 2008

Šarole Limuzin Lisasta Rjava
Črno-
bela

Angus Cika Ostalo Skupaj

Število živali

Teleta 233 142 50 15 2 23 6* 332 803

Krave 201 125 125 79 - 40 - 275 845

Telice 49 22 22 3 - 21 - 114 231

Biki (> 365 dni) 21 16 19 9 5 4 - 77 151

Ostalo - - 1 1 - - - 12 14

Živali skupaj 504 305 217 107 7 88 6 810 2044

Teže in prirasti

Rojstna teža 45,5 42,3 43,7 39,5 - 43,5 33,0   42,3 43,2

bikci 47,5 43,6 45,6 39,7* - 45,0 33,5* 42,8 44,5

   teličke 43,7 40,9 40,9 39,4 40,0 33,5* 41,7 42,0

Teža 90. dan (kg) 145,1 139,6 131,8 194,7* - 84,1 - 145,2 140,6

Prirast 0-90 dni (g/dan) 1104 1079 980 - - 407 - 1150 1088

Teža 210. dan (kg) 268,2 248,4 252,3 264,5 - 121,4* - 244,9 250,5

Prirast 0-210 dni (g/dan) 1067 980 999 1052 - 629* - 953 990

Prirast 90-210 dni (g/dan) 1099 958 - - - - - 910 993

* manj kot štiri meritve
* pri cikah ni v kontroli mesa nobene reje, prikazane so le rojstne teže telet

Trenutno podatke mesne kontrole sami vnašajo le na zavodu Ptuj. Po obdelavi 
podatkov rejci po pošti dobijo obračun mesne kontrole, na katerem so podatki 
zadnje kontrole ter obdelani podatki zadnje in prejšnjih kontrol. 

Izdajanje zootehniških dokumentov
Kontaktna oseba: mag. Betka Logar

V letu 2008 je Kmetijski inštitut Slovenije, kot druga priznana organizacija 
v govedoreji, priznana za celotno območje Slovenije, izvajal nalogo izdajanja 
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zootehniških dokumentov o priznavanju plemenjakov ter izdajanja zootehniških 
dokumentov za čistopasemsko plemensko govedo. Zootehniški dokument o 
priznavanju plemenjaka se izdaja za plemenske bike, katerih seme je po rejskem 
programu za posamezno pasmo priporočeno za osemenjevanje in za bike, ki 
so v skladu z rejskimi programi odbrani za pripust. Po evropskem pravnem 
redu je sicer dovoljeno osemenjevanje tudi z drugimi testiranimi biki (lahko 
tudi tistimi, ki imajo slabe rezultate testov). Pogoj so znani in dovolj zanesljivi 
rezultati testov, s katerimi mora biti rejec, ki se odloča za izbiro takega bika, 
seznanjen. S temi biki se lahko osemenjuje le na rejčevo željo. Tudi za te 
bike smo izdajali zootehniški dokument o priznavanju plemenskega bika. 
Za vse čistopasemske plemenske živali pa se izdaja Zootehniško spričevalo 
izdano v skladu z Odločbo Komisije 2005/379/ES za promet znotraj skupnosti. 
Naročanje in spremljanje izdaje zootehniških dokumentov za plemensko govedo 
poteka preko posebne aplikacije v sklopu Informacijskega sistema Govedo. 
Pri pripravi oziroma izpisovanju dokumenta se podatki zajemajo neposredno 
iz Nacionalne centralne podatkovne zbirke Govedo. Aplikacija omogoča tudi 
predogled posameznega dokumenta, kar omogoča dodatno kontrolo podatkov. 
Zagotovljeno je tudi trajno arhiviranje vseh izpisanih dokumentov. V letu 2008 
smo skupaj izdali 743 zootehniških dokumentov, 518 zootehniških dokumentov 
o priznavanju plemenskega bika in 235 zootehniških spričeval za čistopasemsko 
plemensko govedo.

Klavna kakovost govedi
Kontaktna oseba: dr. Marjeta Čandek Potokar, mag. Janez Jeretina 
Sodelavci: dr. Drago Babnik, mag. Betka Logar, Tomaž Perpar,  Maja Prevolnik 
(UM)

V letu 2007 in 2008 je prišlo do novosti pri ocenjevanju govedi na liniji klanja. 
Uvedeni so bili podrazredi in nova kategorija: starejša teleta, kar je narekovalo 
nekatere spremembe pri zajemu in obdelavi podatkov. V letu 2008 smo v CPZ 
Govedo zajeli podatke o 88.596 zaklanih živalih. Mlado pitano govedo predstavlja 
skoraj 55% celotnega zakola, od tega je 17% telic (12-30 mesecev), ostalo pa 
predstavljajo mladi biki (12-24 mesecev). Nekaj rezultatov z linije klanja za 
mlado pitano govedo je prikazanih v preglednici. Podobno kot v preteklih letih 
lahko tudi v letu 2008 ugotovimo, da dosegajo biki v primerjavi s telicami večjo 
klavno maso in priraste, boljšo konformacijo in manjšo zamaščenost. Zanimivo 
je, da rejci telice oddajajo pri podobni starosti kot mlade bike, čeprav bi jih 
lahko pitali do 30 mesecev. Po uvedbi podrazredov je glede na preteklo obdobje 
prišlo do sprememb pri distribuciji po razredih konformacije (povečanje deleža 
živali v R in O ter zmanjšanje v E in U razredih, kar je še posebej izrazito 
pri telicah) in zamaščenosti (povečanje deleža živali z manjšo ter zmanjšanje 
deleža živali z večjo zamaščenostjo). 
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Klavna kakovost mladih bikov in telic v letu 2008 

Mladi biki 
(N=39.416)

Telice 
(N=8.187)

Starost, dni 643,4±80,8 651,1±131,8
Topla masa, kg 353,4±62,8 261,0±52,3
Neto dnevni prirast, g/dan 554,4±103,5 410,7±90,3
Konformacija (EUROP) 3,02±0,74 2,70±0,63
Zamaščenost (1-5) 2,49±0,57 2,81±0,70

Uporaba podatkov z linije klanja v selekcijske namene
Kontaktna oseba: mag. Betka LOGAR

Podatke o ocenjevanju EUROP lastnosti na klavni liniji za govedo zbiramo iz 
različnih komercialnih klavnic. V letu 2008 smo raziskovali v smeri, kako te 
podatke uporabiti v selekcijske namene. Proučevali smo strukturo podatkov 
in možnost izvrednotenja različnih okoliških in gentskih vplivov ter iskali 
najprimernejši model za obračun genetske vrednosti. V raziskavo smo vključili 
podatke za rjavo, lisasto in črno-belo pasmo za govedo zaklano v obdobju 
2003 do 2007 in v starosti 300 do 850 dni. Proučevali smo štiri lastnosti; 
masa trupa iz katere smo izračunali tudi prirast tople mase, mesnatost ali 
konformacijo in zamaščenost. Izbrali smo enolastnostno analizo po pasmah in 
model živali. Najboljše rezultate smo dobili s statističnim modelom v katerega 

Lastnost/pasma N čred
N živali/ 
čredo

h2 h2
W c2

Topla masa, kg
RJ 5128 2,3 0,04 0,08 0,55
LS 17009 4,5 0,04 0,09 0,52
ČB 3574 3,6 0,05 0,10 0,51
Prirast,  (g/dan)
RJ 5128 2,3 0,03 0,09 0,55
LS 17009 4,5 0,05 0,10 0,49
ČB 3574 3,6 0,05 0,10 0,50
Konformacija
RJ 5128 2,3 0,15 0,19 0,21
LS 17009 4,5 0,09 0,11 0,24
ČB 3574 3,6 0,09 0,11 0,22
Zamaščenost
RJ 5128 2,3 0,06 0,09 0,30
LS 17009 4,5 0,05 0,07 0,29
ČB 3574 3,6 0,06 0,09 0,37

Razmerja ocen genetskih in okoliških parametrov za lastnosti z linije klanja

c – čreda, h2 – heritabiliteta, h2
W – heritabiliteta znotraj čred
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smo kot sistematske vključili vplive: spol, interakcija klavnica leto zakola, mesec 
zakola in starost znotraj spola (kot polinom druge stopnje). Kot naključne 
vplive pa smo v model vključili vpliv črede in vpliv živali (s poreklom). V 
preglednici so za opisani model prikazana dobljena razmerja ocen genetskih in 
okoliških parametrov. Po pričakovanjih glavnini variabilnosti lastnosti botruje 
variabilnost čred. Delež variance zaradi razlik med čredami (c2) je še posebej 
velik pri lastnostih topla masa in prirast. Ocene heritabilitet so dokaj nizke 
(0,03 do 0,15). Najvišje so dobljene ocene heritabilitet za konformacijo. Zaradi 
velike variabilnosti vpliva črede so ocene heritabilitete znotraj čred za večino 
proučevanih lastnosti precej višje. Dobljeni rezultati so primerljivi s tistimi, ki 
smo jih našli v literaturi (za razmere primerljive Slovenskim).
Podatki, ki se zbirajo na klavni liniji so se v raziskavi pokazali kot primerni in 
hkrati tudi poceni vir informacij za genetsko vrednotenje. Kljub nizkim ocenam 
genetskih parametrov dobljeni rezultati nakazujejo možnost uporabe informacij 
zbranih v okviru ocenjevanja EUROP lastnosti v selekcijske namene. 

Vodenje registra osemenitev
Kontaktna oseba: mag. Janez Jeretina, mag. Betka Logar

Kmetijski inštitut Slovenije v okviru Informacijskega sistema Govedo že več let 
vzdržuje register osemenitev ter programe, ki so potrebni za zajem in pregled 
podatkov plodnosti. Sprva smo te podatke zajemali samo na kmetijah, ki so 
bile vključene v kontrolo prireje in/ali porekla, kasneje pa razširili na celotno 
slovensko populacijo govedi. Nujnost širitve sistema zajema podatkov se je 
pokazala predvsem zaradi potreb pri vodenju rodovniških knjig, preprečevanju 
parjenja v sorodu in potreb po sprotnem natančnem spremljanju parametrov 
plodnosti. Za zajem podatkov o osemenitvah se trenutno poslužujemo več različnih 
poti. Prehod na enoten sistem, neposredni vnos podatkov ob samem dogodku 
(osemenitvi), pa bi lahko poenostavil podatkovni tok in ažurnost podatkov 
(slika, rdeče puščice). Rešitve za ta način vnosa podatkov so že izdelane in so 
bile predstavljene širši strokovni javnosti. V letu 2008 smo prenos podatkov 
od osemenjevalnih centrov in območnih zavodov do Nacionalne centralne 
podatkovne zbirke Govedo (CPZ Govedo) na Kmetijskem inštitutu Slovenije 
dodatno posodobili. 
S kmetijsko gozdarskim zavodom Ptuj imamo vzpostavljen sistem dnevnega 
prenosa podatkov osemenitev, ostali uporabniki pa nam jih v obliki paketov 
pošiljajo v določenih časovnih intervalih. Podatki o osemenitvah se ob prenosu 
v CPZ Govedo logično preverijo. Pri rejah, ki so vključene v kontrolo prireje 
in/ali porekla, je vpeljan tudi sistem dodatne navzkrižne kontrole. Konec 
januarja 2009 je bilo v register vključenih 265.023 zapisov osemenitev v letu 
2008. Številka še ni dokončna, saj pri trenutnem načinu zbiranja podatkov o 
osemenitvah podatki prihajajo z določenim časovnim zamikom. 
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Po vpisu G-mid dobimo seznam plemenic. Nadaljujemo z izborom ustrezne 
plemenice in pripadajoče osemenitve.

Vnos podatkov o označitvi in poreklu teleta prek dlančnika
Kontaktna oseba: mag. Janez Jeretina

Pravočasna označitev in registracija živali je za rejce obvezna. V Sloveniji 
večino označitev in registracij novorojenih telet opravijo kontrolorji, ki so 
zaposleni pri KGZS na območnih zavodih, pri tem pa se nemalokrat zgodi, 
da bi morali podatke o označitvi vnesti v centralni register govedi (SIR) v 
najkrajšem možnem času. Najpogostejši razlog za takšno hitenje je prodaja telet 
v kratkem času po rojstvu. Ker obstoječi sistem registracij novorojenih telet 
teče prek podatkovne zbirke CPZ Govedo, smo kontrolorjem ponudili možnost 
vnosa podatkov o označitvi in poreklu teleta v CPZ Govedo prek dlančnika 
in to že kar na sami kmetiji. Zapis o registraciji teleta se nato iz CPZ Govedo 
v nekaj urah avtomatsko prenese v CRG SIR in rejec že naslednji dan lahko 
dobi potni list s potrditvijo o registraciji teleta v CRG-ju. Programska rešitev, ki 
smo jo izdelali v letu 2008, omogoča enostavno izvedbo registracije, ob enakih 
logičnih kontrolah, kot tečejo pri običajnem vnosu na zavodih, sam vnos pa se 
razlikuje klasičnega, saj temelji na dinamičnem izbiranju možnosti. Ob vpisu 
številke G-mid gospodarstva dobimo seznam potencialnih plemenic, ki bodo 
v kratkem telile. Izberemo tisto, ki je mati novorojenega teleta in ob potrditvi 
nam program vrne enega ali več pripadajočih zapisov osemenitev po kateri 
naj bi bila breja. Na osnovi dokumenta o osemenitvi oz. pripustu plemenice 
izberemo pravo osemenitev in jo potrdimo (slika). 
Po obnovitvi strani se pripišejo podatki o poreklu, vpis pa nato nadaljujemo 
samo še s tistimi podatki, ki so vezani na teleta in telitev, vključno z biološkim 
testom. Vnos končamo s potrditvijo gumba »Shrani«.  V naslednjem trenutku 
smo obveščeni o uspešnosti vnosa. Pri neuspešnih vnosih se na  ekranu izpiše 
napaka, na podlagi katere lahko kontrolor na kmetiji takoj preveri razlog zavrnitve 
vpisa. Vpis lahko ponovi ali pa v nasprotnem primeru takšen tetovirni listek 
z opisom problema pošlje na zavod. Pri plemenicah kjer manjkajo določene 
osemenitve, te lahko kontrolor vnese prek modula »Vnos osemenitev« in nato 
nadaljuje z vnosom podatkov novorojenega teleta.



 77

 Kmetijski inštitut Slovenije  

Pristranost ocen dnevne 
količine mleka in 
vsebnosti beljakovin 
glede na izmerjene 
dnevne količine mleka in 
vsebnosti beljakovin.

Izračun korekcijskih faktorjev za AT kontrolo
Kontaktna oseba: Janez Jenko, Tomaž Perpar
Sodelavci: Boris Ivanovič, mag. Betka Logar, Marija Sadar, mag. Janez 
Jeretina

V Sloveniji smo v marcu 2004 prešli iz A na AT kontrolo prireje mleka. AT 
kontrola prireje mleka zaradi samo ene meritve oziroma enega vzorčenja dnevno 
(zjutraj ali zvečer) namesto dveh (zjutraj in zvečer), zahteva izračun dnevnih 
količin in vsebnosti s pomočjo korekcijskih faktorjev. Na podlagi analize, ki 
smo jo opravili v letu 2007 smo ugotovili, da bo potrebno opraviti posodobitev 
modelov za oceno dnevne količine mleka ter vsebnosti maščob in beljakovin. V 
letu 2008 smo tako iz nadkontrole in kontrole prireje mleka pridobili ustrezne 
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podatke za izdelavo posodobljenih modelov. Ker s samo posodobitvijo modelov 
nismo odpravili vseh pomanjkljivosti, smo spremenili tudi metodologijo izračuna 
dnevnih rezultatov kontrole prireje mleka. Z novim modelom smo tako odpravili 
dva ključna problema. Velike količine mleka, vsebnosti maščob in beljakovin 
niso več podcenjene, na drugi stani pa majhne vrednosti niso precenjene. Drugi 
problem je predstavljala sistematična podcenitev vsebnosti beljakovin, ki smo 
jo z novim modelom odpravili. 
Ocenili smo, da so bile ocenjene dnevne vsebnosti beljakovin s starim modelom v 
povprečju podcenjene za 0,033 % točke. Po sprejetju predloga s strani strokovnih 
svetov obeh priznanih rejskih organizacij smo 1.5.2008 model uradno uvedli 
v izračun dnevnih rezultatov kontrole prireje mleka. Od uvedbe dalje redno 
vršimo nadzor nad delovanjem novega modela in spremljamo njegove učinke 
na ocene dnevnih rezultatov v kontroli prireje mleka. 

Dolgoživost molznic v povezavi z lastnostmi zunanjosti
Kontaktna oseba: Janez Jenko, Tomaž Perpar
Sodelavci: Boris Ivanovič, mag. Janez Jeretina

V letu 2008 smo analizirali povezave med lastnostmi zunanjosti in dolgoživostjo. 
Z raziskavo smo skušali utemeljiti pomembnost odbire živali korektnih oblik. 
Rezultati kažejo, da krave višjega vihra, daljšega telesa in obsežnejših prsi zdržijo 
v proizvodnji krajši čas. Najdlje zdržijo v proizvodnji krave z višino vihra med 
130 in 140 cm, višine križa med 135 in 145 cm, dolžine telesa med 130 in 145 
cm ter nekoliko manjšega obsega prsi med 180 in 195cm. Pri lastnostih, ki se 
ocenjujejo na prvesnicah je pomembno, da je krava povprečne omišičenosti, 
globine in širine. S tem zmanjšamo verjetnost, da bo krava izločena v prvih treh 
laktacijah. Največjo pozornost gre nameniti lastnostim vimena, saj je verjetnost, 
da krave s skupno oceno vimena 5 ali več, dosežejo naslednjo laktacijo bistveno 
večja. Ne smemo pa zanemariti niti lastnosti nog. Pomembno je, da skočni sklep 
ni ne strm ne sabljast, do so biclji čvrsti in parklji primerne višine. 

Delež živali, ki so dosegle tretjo ali naslednje laktacije glede na ocene vimena in 
skočnega sklepa.
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Izpusti toplogrednih plinov v kmetijstvu
Kontaktna oseba: dr. Jože Verbič
Sodelavci: mag. Janez Jeretina, Jože Glad

V okviru programa strokovnih nalog po naročilu Ministrstva za okolje in 
prostor smo sodelovali pri urejanju evidenc toplogrednih plinov, pri pripravi 
Nacionalnega poročila Okvirni konvenciji Združenih narodov za klimatske 
spremembe, pri pripravi Operativnega programa zmanjševanja emisij toplogrednih 
plinov do 2012 in pri pripravi Poročila vladi RS o izvajanju Operativnega 
programa zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2012. Z vidika 
izpustov toplogrednih plinov smo ocenili nekatere strokovne usmeritve in 
ukrepe kmetijske politike in predlagali smernice za nadaljnje delo. Z rešitvami 
smo seznanjali strokovno javnost in kmete, pa tudi predstavnike politike. S 
stanjem in rešitvami na področju kmetijstva smo seznanili člane Parlamentarnega 
odbora za kmetijstvo, pa tudi predsednike Odborov za kmetijstvo parlamentov 
članic EU, ki smo jim na Conference of Agricultural Committee Chairpersons 
from EU National Parliaments, the European Parliament, and the Parliaments 
of the Candidate Countries, predstavili predavanje z naslovom Impact of the 
measures to reduce greenhouse gas emissions in agriculture on food security 
and competitiveness of European agriculture.
Na spletno stran GOVEDO smo namestili stran Prireja mleka in okolje, ki 

Grafični prikaz izpustov toplogrednih plinov na enoto prirejenega mleka na kmetiji 
v primerjavi z izpusti na nacionalni ravni
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omogoča skoraj 5000 rejcem, ki redijo približno 70 % vseh molznic v Sloveniji, 
dostop do individualnih podatkov o izpustih toplogrednih plinov na njihovih 
kmetijah. Za vsako kmetijo so prikazani podatki po letih od leta 2004 naprej. 
Grafični prikazi so opremljeni s spremnim besedilom, ki med drugim opisuje 
tudi možnosti za zmanjšanje izpustov. 

Siliranje koruze, ki jo je poškodovala toča
Kontaktna oseba: dr. Jože Verbič
Sodelavci: Jože Puhan (KGZS, Kmetijsko-gozdarski zavod Murska Sobota), Tomaž 
Žnidaršič, mag. Veronika Kmecl

Z namenom izdelave priporočil za siliranje od toče poškodovane koruze smo 
podrobneje preiskali sestavo, energijsko vrednost in obstojnost silaže iz koruze, 
ki jo je v letu 2008 v okolici Murske Sobote dvakrat močneje poškodovala 
toča. Koruzo smo vzorčili dvakrat, prvič 3 dni po prvi toči (16. julija), ko je 
bila koruza ob koncu cvetenja in drugič 57 dni po prvi toči (11. septembra), 
ko je bila koruza v fazi polne voščene zrelosti. Koruza, ki smo jo vzorčili 
prve dni po toči je vsebovala zelo malo sušine (168 g/kg) in škroba (22 g/kg 
sušine), vendar pa zelo veliko sladkorjev (248 g/kg sušine). Koruza, ki smo jo 
po toči pustili rasti naprej in smo jo vzorčili v polni voščeni zrelosti, je bila po 
osnovni sestavi podobna običajni koruzi. Tako za silažo, ki smo jo pripravili 
nekaj dni po toči, kot za silažo, ki smo jo pripravili kasneje, je bilo značilno 

Koruzno polje po toči
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ugodno mlečnokislinsko vrenje in dobra obstojnost na zraku. Silaža, ki smo jo 
pripravili nekaj dni po toči, je vsebovala 5,41 MJ, silaža, ki smo jo pripravili v 
septembru, pa 6,15 MJ NEL na kg sušine. To je za 17 % oziroma 6 % slabše od 
povprečja koruznih silaž, ki smo jih v zadnjih letih analizirali na Kmetijskem 
inštitutu Slovenije.
Tri dni po toči je vsebovala koruza za siliranje 2619 mg nitratnega dušika na 
kg sušine. Gre za vsebnosti, ki že predstavljajo tveganje za zastrupitve živali. Z 
zorenjem (do drugega roka žetve) se je vsebnost nitratov v koruzi zmanjšala pod 
kritično mejo. V silaži, ki smo jo pripravili nekaj dni po toči, so bile vsebnosti 
deoksinivalenola, acetildeoksinivalenola in nivalenola pod mejo zaznavanja 
analitskih metod. Silaža, ki smo jo pripravili septembra, pa je vsebovala 4405 
µg deoksinivalenola in 1942 µg acetildeoksinivalenola na kg sušine. Te vsebnosti 
so sicer pod orientacijsko mejno vrednostjo za prežvekovalce, vendar pa na 
podlagi enega poskusa s poškodovano koruzo na splošno ne moremo izključiti 
tveganja za zdravje živali. 
Na podlagi stehtanega pridelka 100 rastlin in gostote posevka smo grobo ocenili 
tudi pridelek. Z žetvijo takoj po toči smo pridelali 7,4 t sušine na hektar. 
Do polne voščene zrelosti se je pridelek povečal na 12,5 t sušine na hektar, 
torej za 70 %. Ker se je z zorenjem koruze izboljšala tudi njena energijska 
vrednost, so bile razlike v pridelku neto energije za laktacijo še večje. Tako 
smo z žetvijo v septembru pridelali približno 90 % več izkoristljive energije 
kot v juliju. Ocenjujemo, da je bil pridelek sušine pri julijski žetvi za približno 
60 %, pri septembrski žetvi pa za približno 35 % slabši kot pri običajni žetvi 
dobro oskrbovanih posevkov v ugodnih letih.

Vpliv založenosti tal s kalijem na vsebnost kalija v travniški krmi prve 
košnje
Kontaktna oseba: dr. Drago Babnik
Sodelavci: Janez Sušin, dr. Jože Verbič, mag. Vida Žnidaršič Pongrac, Tomaž 
Žnidaršič

V letih 2007 in 2008 smo na različnih kmetijah v Sloveniji zbirali vzorce trave 
prve košnje in hkrati na istih parcelah tudi vzorce tal. Proučevali smo regresijske 
povezave med vsebnostjo kalija v krmi ter založenostjo tal s kalijem in drugimi 
lastnostmi tal. Ugotovili smo, da je determinacijski koeficient med kalijem v krmi 
in rastlinam dostopnim kalijem v tleh (K2O ekstrahiran z amonijevim acetat-
laktatom po AL metodi) majhen (R2=0,24). Vsebnost K v krmi smo nekoliko 
bolje napovedali, če smo v model multiple regresije vključili poleg dostopnega 
K2O v tleh še pH tal (R2=0,34), dopolnili model z vsebnostjo organske snovi 
(R2=0,44) in deležem gline v tleh (R2=0,46). Dodatne analize izmenljivega kalija 
in kationske izmenjalne kapacitete tal niso izboljšale regresijskega modela. 
Ugotavljamo, da na podlagi za prakso uveljavljenih analiz tal, to je analize 
dostopnega K2O v tleh po AL metodi, pH vrednosti, vsebnosti organske snovi 
in teksture tal, ne moremo zanesljivo napovedati vsebnosti kalija v travi, kakor 
tudi ne realnih potreb po gnojenju travinja s kalijevimi gnojili.     
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Ocenjevanje neto energijske vrednosti različnih vrst trav in metuljnic
Kontaktna oseba: Tomaž Žnidaršič
Sodelavci: dr. Jože Verbič, Janko Verbič

Z namenom povečanja zanesljivosti ocenjevanja vsebnosti neto energije za 
laktacijo (NEL) v vzorcih trav (T), metuljnic (M) in travno-deteljnih mešanic 
(TDM) smo preverjali različne, za prakso primerne postopke določanja 
vsebnosti NEL. Postopke smo preverjali na podlagi 84 vzorcev, katerim smo 
vsebnost NEL določili na podlagi plina, ki se razvije pri inkubaciji vzorcev z 
vampovim sokom in vitro (NELIV). To vrednost smo privzeli za referenčno. V 
primerjavi z referenčno metodo smo vsebnosti NEL ocenili s pomočjo določanja 
prebavljivostnih koeficientov iz DLG (1997) preglednic. Ugotovili smo, da se je 
povprečno absolutno odstopanje gibalo od 0,13 pri lucerni do 0,61 MJ NEL kg-1 
sušine pri travniški bilnici. Poleg tega smo v raziskavi ugotovili, da lahko NEL 
pri T, M in TDM precej točno napovemo z regresijskimi enačbami na podlagi 
vsebnost surove vlaknine v vzorcih posameznih vrst trav ali pa v vzorcih trav 
različnih vrst. Povprečna absolutna odstopanja so se gibala od 0,04 do 0,43 
MJ NEL kg-1 sušine. Determinacijski koeficienti (R2) za povezavo med surovo 
vlaknino in NEL so se pri posameznih vrstah T, M in TDM gibali od 0,62 do 
0,96, za enačbo, ki je vključevala vse vzorce, pa je bil R2 0,65.   

TRUEFOOD »Traditional European Food« WP4 »Improving nutritional quality 
of traditional products in line with consumer demands«
Koordinator projekta: SPES GIE, dr. Daniele Rossi 
Sodelavci KIS: dr. Marjeta Čandek Potokar, Martin Škrlep, dr. Tatjana Kavar, 
mag. Blaž Šegula, Maja Prevolnik, Andreja Orson

Projekt 6. okvirnega programa z akronimom TRUEFOOD se je uradno začel s 1. 
majem 2006. Sodelavci Kmetijskega inštituta Slovenije pri projektu sodelujemo 
v 4. sklopu (WP4) »Izboljšanje prehranske kakovosti tradicionalnih proizvodov 
skladno z zahtevami potrošnikov«. V letu 2008 smo zaključili z večino analitike, 
ostajajo nam le še analize aminokislin ter analize gelov 2D-elektroforeze ter 
masna spektrometrija. V januarju smo se udeležili sestanka skupine WP8 na 
Dunaju, maja sestanka skupine WP4 v Barceloni; v juniju je bil izpeljan delovni 
obisk (proteomika) pri partnerju INRA. Za WP8-diseminacijo smo pripravili 
promocijski material (zgibanko), objavo v Kmečkem glasu ter organizirali posvet 
na Kmetijsko-živilskem sejmu v G. Radgoni. Predhodni rezultati raziskav, ki 
smo jih objavili na dveh mednarodnih kongresih, kažejo na možne vplive 
polimorfizmov na genih PRKAG3 (debelina slanine, pH vrednost mesa, dinamika 
izgube vode) in CAST (pH vrednost mesa) na lastnosti stegen kot surovine za 
predelavo, ki bi po pričakovanjih lahko vplivale tudi na kemično, senzorično, 
reološko kakovost končnega produkta (raziskave so v teku).
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Strokovne naloge v prašičereji
Kontaktna oseba: dr. Marjeta Čandek Potokar
Sodelavci: mag. Blaž Šegula, Martin Škrlep, Maja Prevolnik, dr. Tatjana Kavar, 
Andreja Orson

Na podlagi sprejetega temeljnega rejskega programa in pogodbe za izvajanje 
določenih strokovnih nalog, ki jo imamo kot druga priznana organizacija 
sklenjeno s priznano rejsko organizacijo v prašičereji (KGZS) smo kot prejšnja 
leta izvajali i) meritve klavnih lastnosti in meritve lastnosti tehnološke kakovosti 
mesa prašičem iz rejskega programa, ii) meritve klavnih lastnosti in lastnosti 
kakovosti mesa in določitve, ki se za živali iz rejskega programa opravijo 
v laboratoriju ter iii) naloge vezane na koordinacijo dela, izobraževanje, 
diseminacijo kamor štejemo delo v strokovnem svetu PRO, oglede oziroma obiske 
rej ter sodelovanje pri izboru zglednih rej nagrajenih na radgonskem sejmu, 
publiciranje, izobraževanja, konzultacije. Kot razvojno nalogo smo tudi v letu 
2008 izvajali vzorčenja in analize z NIR spektroskopijo. V letu 2008 smo tako 
v osmih serijah opravili meritve klavnih lastnosti in lastnosti kakovosti mesa 
na 330 prašičih z dveh farm, Ihan (n=56) in Nemščak (n=274). Dopolnjevali 
smo zbirko vzorcev za določanje intramuskularne maščobe z uporabo NIRS za 
potrebe selekcijske službe, ter zbirali vzorce za genotipizacijo genov za kakovost 
mesa. Sodelovali smo pri ogledih kmetij za izbor zgledne reje ter se udeleževali 
sestankov strokovnega sveta. V letu 2008 smo pripravili več objav; znanstvena 
članka v reviji New Food, J. Muscle Foods (v tisku) ter eno kongresno objavo 
(Animal Science Days) ter v strokovni reviji (Reja prašičev). 

Razvoj ocenjevanja mesnatosti prašičev na liniji klanja
Kontaktna oseba: dr. Marjeta Čandek Potokar
Sodelavci: mag. Blaž Šegula, Martin Škrlep, Maja Prevolnik, Andreja Orson

Naloga je financirana s strani MKGP preko javnega razpisa. V skladu s pogodbo 
smo v letu 2008 opravili naslednje naloge:
– pregled protokolov držav članic; podajamo strokovna mnenja na protokole 

(posredovanje elektronskih sporočil s strani MKGP), ki jih v pregled ekspertni 
skupini pri PMMC (Pig Meat Management Comitee) pošiljajo države 
članice 

– analiza podatkov z linije klanja
– spremljanje novosti, rezultatov, objav na področju klasifikacije prašičjih 

trupov 
– udeležba na delovnem sestanku skupine ekspertov pri EC - PMMC v 

Bruslju
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Naloge na področju selekcije kranjske čebele 
Kontaktna oseba: prof. dr. Aleš Gregorc
Sodelavci: Marjan Kokalj, Peter Podgoršek, Maja Ivana Smodiš Škerl, dr. Drago 
Babnik, Mitja Nakrst, Vesna Lokar, Pavle Zdešar (Čebelarska zveza Slovenije)
Za potrebe odbire matičnih družin smo ocenjevali lastnosti čebel na vzorcih 
v laboratoriju in na terenu. Zbrali in pregledali smo 172 vzorcev čebel. V 
vsakem vzorcu iz potencialnega matičarja je bilo okrog 50 čebel delavk. Na 
osnovi meritev kubitalnega indeksa in ocen plemenskih vrednosti matičarjev 

Grafični prikaz izmerjenega kubitalnega indeksa pri čebelah delavkah iz družin, ki 
so bile kandidatke za matičarje in trotarje od leta 2005 do 2008.

Srednja vrednost testiranih matic za donos medu po letih testiranja
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iz predhodnega leta ter pregleda čebeljih družin v vzrejališčih so bile odbrane 
matične družine za nadaljnjo vzrejo matic.  
Pri preizkušanju plemenskih matic v pogojih reje smo ugotovili, da je bila 
povprečna ocena donosa medu v letu 2008 12,6 kg, kar je najnižje odkar se 
izvaja progeno testiranje (slika). Trend povečevanja letnega donosa medu je 
pozitiven in znaša približno 0,35 kg na leto. V okviru razvojno raziskovalnih 
nalog smo spremljali postopke selekcije za vzrejo gospodarskih in rodovniških 
matic, ter razvijali umetno osemenjevanje matic.

Akaricidno delovanje flumetrina, amitraza in oksalne kisline v čebelji družini 
(Apis mellifera carnica)
Kontaktna oseba: prof. dr. Aleš Gregorc

V letih 2007 in 2008 smo ugotavljali naravni odpad varoj pred in po tretiranju. 
Uporabili smo različne metode zatiranja varoj v poskusnih družinah. Leta 2007 
so bile družine tretirane z flumetrinom ali z oksalno kislino (OA), v letu 2008 
pa so bile družine tretirane s flumetrinom ali OA in dodatno še z amitrazom. 
Akaricidna učinkovitost 2007 je bila 73,6 % (±13,2), dodatna tri tretiranja z 
OA so bila učinkovita 70,1 % (±16,0). Poskusi 2008 so pokazali 12,5 % (±17,0) 
zmanjšanje populacije varoj po delovanju flumetrina. Istočasno tretiranje z OA 
v kontrolni skupini družin pa je zmanjšalo populacijo varoj v povprečju za 24,1 
% (±14,0). Delovanje OA je bilo v istem obdobju učinkovitejše od delovanja 
flumetrina (P<0,05). Štiri zaporedna dimljenja amitraza so povzročila v povprečju 
93,8 % (±9,4) odpad varoj. 

Relativni odpad varoj v družinah v obdobju pred tretiranjem od 13.5. do 24.7. (NM) 
in v obdobju po tretiranju (25.7. do 4.11.) z Bayvarolaom ali OA in po dodatnem 
štirikratnem tretiranju z amitrazom. Zvezdica označuje, da je po štirikratnem da-
janju OA odpadlo več varoj kot po vstavitvi bayvarola (P<0,05). CM kumulativni 

odpad varoj. 
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Ugotavljanje ostankov klotianidina, imidakloprida in tiametoksama v delih 
koruze in ocena vpliva tretirane koruze na čebelje družine
Kontaktna oseba: prof. dr. Aleš Gregorc 
Sodelavci: Zoran Čergan, Marjan Kokalj, Mitja Nakrst, dr. Špela Velikonja 
Bolta

V naravnem okolju smo ugotavljali, kakšne so koncentracije aktivnih snovi 
klotianidin, imidakloprid in tiametoksam v tkivu koruze v posameznih fazah 
razvoja (od začetka obdobja hitre rasti do konca cvetenja), v cvetnem prahu 
koruze in v čebelah, ter kako in v kakšni meri lahko te koncentracije vplivajo 
na čebelje družine. Navedene aktivne snovi delujejo sistemsko in se uporabljajo 
za tretiranje semena koruze za zaščito rastlin pred napadom talnih škodljivcev. 
Prvo vzorčenje je bilo izvedeno pred cvetenjem koruze, drugo v začetku cvetenja, 
tretje v polnem cvetenju in četrto ob koncu cvetenja. Poskus s čebelami smo 
izvedli na štirih poskusnih mestih. Del koruznega posevka smo pred cvetenjem 
pokrili z mrežnikom dimenzij 4m x 4m x 4m. Vanje smo zaprli po dve čebelji 
družini, po dve pa smo namestili zunaj mrežnika, na koruzno polje. V obeh 
primerih smo spremljali razvoj družin, smrtnost, vpliv na obnavljanje čebelje 
družine in obseg odkrite in pokrite zalege. Poskusne družine smo opazovali 
tudi po cvetenju, predvsem v smislu spremljanja družine, če je v času cvetenja 
prišlo do odstopanja od pričakovanega obnašanja družin. Pred poskusom (7. 7. 
2008) so bili odvzeti vzorci cvetnega prahu v družinah (izkopanec) in vzorci 
čebel delavk. Družine v mrežnikih so nabirale cvetni prah koruze, družine 
izven mrežnika pa so nabirale različne cvetne prahove. Rezultati analiz cvetnega 
prahu iz čebeljih družin, osmukanca v mrežnikih in cvetnega prahu zbranega v 
družinah izven mrežnikov, so bili na prisotnost pesticidov klotianidin, imidakloprid 
in tiametoksam negativni (LOD; 0,003 mg/kg). Vzorci so bili ponovno odvzeti 
v času poskusa 14. 7. 2008 in 21. 7. 2008, rezultati analiz cvetnega prahu in 
čebel pa so bili na prisotnost navedenih pesticidov negativni. Čebelje družine 
locirane v mrežnikih so se razvijale glede na dane, omejene pogoje razvoja 
v mrežniku. Družine zaprte v mrežniku s tretirano koruzo so se razvijale 
primerljivo družinam, ki so bile zaprte v mrežniku z netretirano koruzo. Na 

Mrežnik in poskusni družini na koruznem polju
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osnovi vseh opravljenih poskusov in izvedenih kemijskih analiz preiskovanih 
aktivnih snovi v delih koruze, v cvetnem prahu, ki so ga nabrale čebele in v 
čebelah, ni bilo mogoče določiti ostankov aktivnih snovi klotianidin, imidakloprid 
in tiametoksam. Meje detekcije za posamezne aktivne snovi so bile nižje od 
dopustnih vrednosti, ki so bile določene v postopku registracije preučevanih 
insekticidov. Akutni vplivi tretirane koruze ali cvetnega prahu tretirane koruze 
na posamezne čebele in na čebelje družine niso bili ugotovljeni.  
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LHOUTELLIER, Véronique, GOU, Pere. Investigating PRKAG3 polymophisms for traits of interest 
in dry ham production = Raziskovanje polimorfizmov gena PRKAG3 za lastnosti pomembne pri 
proizvodnji pršuta. V: PETRIČ, Nežika (ur.). Trajnostna reja domačih živali, (Acta agriculturae 
slovenica, Suplement, = Supplement, 2). V Ljubljani: Biotehniška fakulteta, 2008, 2008, let. 92, 
supl. 2, str. 93-98. [COBISS.SI-ID 2781800] 
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38. VERBIČ, Jože, ČERGAN, Zoran, VELIKONJA BOLTA, Špela. Vpliv zrelosti in hibrida koruze 
na vsebnosti deoksinivalenola, acetildeoksinivalenola, T-2 toksina, HT-2 toksina in zearaleno-
na v zrnju in koruznici = The effect of maturity and hybrid of maize on the concentrations 
of deoxynivalenol, acetyldeoxynivalenol, T-2 toxin, HT-2 toxin and zearalenone in grain and 
stover. V: ČEH, Tatjana (ur.), KAPUN, Stanko (ur.), VERBIČ, Jože (ur.), KRAMBERGER, Branko 
(ur.). Zbornik predavanj - 17. Mednarodno znanstveno posvetovanje o prehrani domačih živali 
»Zadravčevi-Erjavčevi dnevi« : Radenci, 13. in 14. november 2008. Murska Sobota: Kmetijsko 
gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod, 2008, str. 31-40, graf. prikazi. [COBISS.
SI-ID 2829160] 
39. ZEMLJIČ, Andrej, RUTAR, Romana, ŽERJAV, Metka, VERBIČ, Jože. Vpliv sorte, gnojenja z 
dušikom in razkuževanja semena na okuženost zrnja pšenice s Fusarium sp. in onesnaženost 
z mikotoksini = The effect of variety, nitrogen fertilisation and seed dressing on the infestation 
of wheat grain with Fusarium sp. and contamination with mycotoxins. V: TAJNŠEK, Anton 
(ur.). Novi izzivi v poljedelstvu 2008 : zbornik simpozija : proceedings of symposium, Rogaška 
Slatina, [4. in 5. december] 2008. Ljubljana: Slovensko agronomsko društvo, 2008, str. 257-262, 
graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2849896] 
40. ŽNIDARŠIČ, Tomaž, VERBIČ, Jože, VERBIČ, Janko. Ocenjevanje neto energijske vrednosti 
različnih vrst trav in metuljnic = Estimation of the net energy value for different grass and 
legume species. V: ČEH, Tatjana (ur.), KAPUN, Stanko (ur.), VERBIČ, Jože (ur.), KRAMBERGER, 
Branko (ur.). Zbornik predavanj - 17. Mednarodno znanstveno posvetovanje o prehrani domačih 
živali »Zadravčevi-Erjavčevi dnevi« : Radenci, 13. in 14. november 2008. Murska Sobota: Kmetijsko 
gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod, 2008, str. 193-200, tabele. [COBISS.
SI-ID 2829928] 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci
41. GREGORC, Aleš. Zakaj čebelje družine odmirajo?. V: AUGUŠTIN, Vladimir (ur.). Čebelarski 
zbornik, Celje, 2008 : [zbornik XXXI. Državnega čebelarskega posveta. Lukovica: Čebelarska zveza 
Slovenije, Čebelarska svetovalna služba, 2008, str. 97-103. [COBISS.SI-ID 2638184] 
42. JERETINA, Janez. Možnost zajemanja podatkov o zdravljenju živali na kmetijskih gospodar-
stvih prek dlančnika. V: ČOP, Zlata (ur.). Zbornik spomladanskega podiplomskega izobraževanja 
Veterinarske zbornice : [Kranjska gora, 4. in 5. april 2008. Ljubljana: Veterinarska zbornica, 2008, 
str. 26-31, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2673512] 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci
43. GREGORC, Aleš. Breeding activities and queen quality monitoring for Apis mellifera car-
nica in Slovenia. V: TEAL, Jennifer (ur.), OSBORNE, Juliet L. (ur.), PAXTON, Robert J. (ur.). 
Proceedings of EurBee3 : the 3rd European Conference of Apidology, Queen's University Belfast 
Northern Ireland, 8th-11th September 2008. [S. l.]: European Association for Bee Research, 
[2008], 2008, str. 47. [COBISS.SI-ID 2787944] 
44. JERETINA, Janez, GAJSTER, Mihael. The information system to support safe food produc-
tion in cattle sector. V: KAPELAŃSKI, Wojciech (ur.). Book of abstracts of the 3rd International 
Symposium »Safe food. Plant production, animal production, management«, 18-20 September 
2008 Bydgoszcz, Poland, (Journal Central European Agriculture (On line)). Bydgoszcz: University 
of Technology and Life Sciences, 2008, str. 154. [COBISS.SI-ID 2797672] 
45. POLJANŠEK, Lucija, GREGORC, Aleš. Morphological characters and performance of queens 
reared by different methods. V: TEAL, Jennifer (ur.), OSBORNE, Juliet L. (ur.), PAXTON, Robert 
J. (ur.). Proceedings of EurBee3 : the 3rd European Conference of Apidology, Queen's University 
Belfast Northern Ireland, 8th-11th September 2008. [S. l.]: European Association for Bee Research, 
[2008], 2008, str. 86. [COBISS.SI-ID 2788456] 
46. SMODIŠ ŠKERL, Maja Ivana. Lethal and sublethal effects of pesticides on individual bees 
and their tissues. V: TEAL, Jennifer (ur.), OSBORNE, Juliet L. (ur.), PAXTON, Robert J. (ur.). 
Proceedings of EurBee3 : the 3rd European Conference of Apidology, Queen's University Belfast 
Northern Ireland, 8th-11th September 2008. [S. l.]: European Association for Bee Research, 
[2008], 2008, str. 47-48. [COBISS.SI-ID 2788200] 
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47. ŠKRLEP, Martin, ČANDEK POTOKAR, Marjeta, KAVAR, Tatjana, ŠEGULA, Blaž, SANTÉ-
LHOUTELLIER, Véronique, GOU, Pere. Screening polymophisms at cast and PRKAG3 genes 
for the traits of interest in dry ham production. V: STADNIK, Joanna (ur.). Międzynarodowa 
Konferencja Naukowa Tradycyjne i Regionalne Technologie i Produkty w Żywieniu Człowieka, 
Lublin, 25-26 września 2008 : (materiały konferenyjne) : (conference proceedings). Lublinie [etc.]: 
Universytet Przyrodniczy w Lublinie [etc.], 2008, str. 63. [COBISS.SI-ID 2799464] 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
48. GREGORC, Aleš. Anatomija in fiziologija čebele. V: ZDEŠAR, Pavel. Slovensko čebelarstvo 
v tretje tisočletje 1. Lukovica: Čebelarska zveza Slovenije, 2008, str. 37-101, graf. prikazi, ilustr. 
[COBISS.SI-ID 2898536] 
49. GREGORC, Aleš. Bolezni čebel. V: ZDEŠAR, Pavel. Slovensko čebelarstvo v tretje tisočletje 
1. Lukovica: Čebelarska zveza Slovenije, 2008, str. 143-225, graf. prikazi, ilustr. [COBISS.SI-ID 
2898792] 
50. GREGORC, Aleš. Odbira v čebelarstvu in vzreja matic. V: ZDEŠAR, Pavel. Slovensko če-
belarstvo v tretje tisočletje 1. Lukovica: Čebelarska zveza Slovenije, 2008, str. 253-300, ilustr. 
[COBISS.SI-ID 2899048] 
51. SIMONČIČ, Andrej, KNAPIČ, Matej, VERBIČ, Jože, SUŠIN, Janez. Koruza in okolje. V: 
ČERGAN, Zoran. Koruza. Ljubljana: Kmečki glas, 2008, str. 281-295, ilustr., graf. prikazi. [CO-
BISS.SI-ID 2863976] 
52. VERBIČ, Jože. Siliranje koruze. V: ČERGAN, Zoran. Koruza. Ljubljana: Kmečki glas, 2008, 
str. 221-269, ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2863464] 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.02 Strokovna monografija
53. ČERGAN, Zoran, DOLNIČAR, Peter, KNAPIČ, Matej, POJE, Tomaž, SUŠIN, Janez, ŠKERLA-
VAJ, Vojko, UGRINOVIĆ, Kristina, VERBIČ, Janko, VERBIČ, Jože, ZEMLJIČ, Andrej, KAPUN, 
Stanko, HARDI, Zvonko (ur.). Tehnološka priporočila za zmanjšanje občutljivosti kmetijske pri-
delave na sušo : poljedelstvo, travništvo, zelenjadarstvo in hmeljarstvo. Ljubljana: Ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2008. 43 str., fotogr. ISBN 978-961-6299-98-5. [COBISS.
SI-ID 239268864] 
54. GREGORC, Aleš, GREGORI, Janez (ur.). La Slovénie - pays de l'abeille carniolienne : élevage 
et éleveurs. Lukovica: Association des apiculteurs slovenes, 2008. 60 str., ilustr., zvd. ISBN 978-
961-6516-19-8. [COBISS.SI-ID 240108032] 
55. GREGORC, Aleš, GREGORI, Janez, ŠMERC, Franc. Slovenia: the homeland of the Carniolan 
bee : selective breeding and breeders. Lukovica: Slovenian Beekeepers' Association, Beekeepers' 
Advisory Service, 2008. 60 str., ilustr. ISBN 978-961-6516-17-4. [COBISS.SI-ID 240099584] 
56. GREGORC, Aleš, GREGORI, Janez, ŠMERC, Franc. Slovenija - domovina kranjske čebele 
: vzrejno delo in vzrejevalci. Lukovica: Čebelarska zveza Slovenije, 2008. 60 str., ilustr. ISBN 
978-961-6516-13-6. [COBISS.SI-ID 237913600] 
57. GREGORC, Aleš, GREGORI, Janez, ŠMERC, Franc. Slowenien - Heimat der Krainer Biene : 
Zuchtarbeit und Züchter. Lukovica: Slowenischer Bienenzüchterverband, Imkerberatungsdienst, 
2008. 60 str., ilustr. ISBN 78-961-6516-14-3. [COBISS.SI-ID 240094464] 
58. LOGAR, Betka, JERETINA, Janez, PEČNIK, Bojan, IVANOVIČ, Boris, PERPAR, Tomaž, POD-
GORŠEK, Peter, SADAR, Mija, BOŽIČ, Andreja. Katalog bikov rjave, lisaste, črno-bele, cikaste in 
mesnih pasem za osemenjevanje v Sloveniji : za leto 2009. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 
2008. 207 str., ilustr. ISBN 978-961-6505-36-9. [COBISS.SI-ID 242868992] 
59. LOGAR, Betka, JERETINA, Janez, PEČNIK, Bojan, PERPAR, Tomaž, BOŽIČ, Andreja. Delovni 
katalog bikov : mesnih pasem za leto 2009. Ljubljana: Govedorejska služba Slovenije: Kmetijski 
inštitut Slovenije, 2008. [25] str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2813288] 
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60. LOGAR, Betka, JERETINA, Janez, PEČNIK, Bojan, PERPAR, Tomaž, BOŽIČ, Andreja. Delovni 
katalog bikov cikaste pasme za leto 2008. Ljubljana: Govedorejska služba Slovenije: Kmetijski 
inštitut Slovenije, 2008. [8] str., tabele. [COBISS.SI-ID 2812264] 
61. LOGAR, Betka, JERETINA, Janez, PEČNIK, Bojan, PERPAR, Tomaž, BOŽIČ, Andreja. Delovni 
katalog bikov črno-bele pasme za leto 2009. Ljubljana: Govedorejska služba Slovenije: Kmetijski 
inštitut Slovenije, 2008. [61] str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2812520] 
62. LOGAR, Betka, JERETINA, Janez, PEČNIK, Bojan, PERPAR, Tomaž, BOŽIČ, Andreja. Delo-
vni katalog bikov lisaste pasme za leto 2009. Ljubljana: Govedorejska služba Slovenije: Kmetijski 
inštitut Slovenije, 2008. [68] str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2812776] 
63. LOGAR, Betka, JERETINA, Janez, PEČNIK, Bojan, PERPAR, Tomaž, BOŽIČ, Andreja. Delo-
vni katalog bikov rjave pasme za leto 2009. Ljubljana: Govedorejska služba Slovenije: Kmetijski 
inštitut Slovenije, 2008. [60] str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2813032] 
64. SADAR, Mija, JERETINA, Janez, LOGAR, Betka, PERPAR, Tomaž, PODGORŠEK, Peter, 
ŽABJEK, Andreja, IVANOVIČ, Boris. Rezultati kontrole prireje mleka in mesa : Slovenija 2007 
= Results of animal recording, Slovenia 2007, (Rezultati kontrole prireje mleka in mesa, 2007). 
Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, Govedorejska služba Slovenije, 2008. 66 str., tabele, graf. 
prikazi. [COBISS.SI-ID 2739816] 
65. VERBIČ, Jože. Slovenski govedorejci uspešno zmanjšujejo izpuste toplogrednih plinov, (Pri-
kazi in informacije, 261). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2008. 1 zgibanka ([6] str.), ilustr. 
[COBISS.SI-ID 5640825] 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav
66. GREGORC, Aleš. Ugotavljanje vpliva insekticidov, ki se uporabljajo na polju in v čebelji družini, 
na hipofarigealne žleze pri delavki medonosne čebele Apis mellifera carnica : zaključno poročilo 
o rezultatih raziskovalnega projekta, (KIS - Poročila o raziskovalnih nalogah, 329). Ljubljana: 
Kmetijski inštitut Slovenije, 2008. 12, 8 f., tabele. [COBISS.SI-ID 2824040] 
67. GREGORC, Aleš, ČERGAN, Zoran, KOKALJ, Marjan, NAKRST, Mitja, VELIKONJA BOLTA, 
Špela, LAZAR, Ludvik. Ugotavljanje ostankov klotianidina, imidakloprida in tiametoksama v delih 
koruze in ocena vpliva tretirane koruze na čebelje družine : končno poročilo, (KIS - Poročila o 
raziskovalnih nalogah, 330). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2008. 8 str., tabele, grafični 
prikaz. [COBISS.SI-ID 2904936] 
68. GREGORC, Aleš, KMECL, Veronika, SMODIŠ ŠKERL, Maja Ivana, LOKAR, Vesna, POL-
JANŠEK, Lucija, BABNIK, Drago, ŠEGULA, Blaž, KREGAR, Marinka, RUTAR, Romana. Program 
spremljanja kakovosti vzrejenih matic kranjske čebele za leto 2008 : končno poročilo izvajanja 
naloge, (KIS - Poročila o raziskovalnih nalogah, 331). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 
2008. 7 str., tabele, fotogr. [COBISS.SI-ID 2905192] 
69. JANEŠ, Lucija, KREGAR, Marinka, GREGORC, Aleš. Analiza vzorcev medu 2008 : zaključno 
poročilo : [naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inšpektorat RS za kme-
tijstvo, gozdarstvo in hrano (IRSKGH), Inšpekcija za kontrolo kakovosti kmetijskih pridelkov in 
živil], (KIS - Študije po naročilu, 483). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2008. 14 f., tabele, 
graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2718568] 
70. KMECL, Veronika, KREGAR, Marinka, GREGORC, Aleš. Izvedba vzorčenja in analiz medu 
v letu 2008 : zaključno poročilo vezano na pogodbo z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, št. 2311-08-000143, (KIS - Poročila o strokovnih nalogah, 116). Ljubljana: Kmetijski 
inštitut Slovenije, 2008. 15 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2925160] 
71. VERBIČ, Jože, BABNIK, Drago, ČERGAN, Zoran, RUTAR, Romana, VELIKONJA BOLTA, 
Špela, ZEMLJIČ, Andrej. Preprečevanje onesnaženja žit in koruze s toksini plesni iz rodu Fusarium 
: zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na projektu v okviru ciljnega 
raziskovlnega programa (CRP) »Konkurenčnost Slovenije 2006 - 2013« : Naziv težišča v okviru CRP: 
Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja = Prevention of contamination of cereals 
and maize with toxins of moulds from genus Fusarium, (KIS - Poročila o raziskovalnih nalogah, 
328). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2008. 8 f., [12] str. [COBISS.SI-ID 2791784] 
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2.13 Elaborat, predštudija, študija
72. ČANDEK POTOKAR, Marjeta. Končno poročilo o opravljenem delu po pogodbi št. 2311-08-
000162, (KIS - Poročila o strokovnih nalogah, 113). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2008. 
1 zv. (loč. pag.), tabele. [COBISS.SI-ID 2796904] 
73. ERHART, Vesna, ČANDEK POTOKAR, Marjeta, VRESK, Darja, ZEKOVIĆ, Kovijana, ORSON, 
Andreja, JEŽ, Boris, AHČIN, Ana. Predhodna študija v mejah ustanavljanja shem kakovosti za 
kranjsko klobaso. Domžale: Zavod EKOmeter, 2008. VI, 89 str., XV str., tabele, graf. prikazi. 
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74. GREGORC, Aleš, PODGORŠEK, Peter. Direktno testiranje čebeljih družin 2008 : poročilo o 
izvedenem ukrepu : [naročnik]: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, (KIS - Študije 
po naročilu, 487). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2008. 15 str., tabele, graf. prikazi. 
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Dušica, VERBIČ, Jože, KRAMBERGER, Branko, JURC, Maja, ŠESTAN, Srečko, ERJAVEC, Emil, 
ERJAVEC, Jana. Strategija prilagajanja slovenskega kmetijstva in gozdarstva podnebnim spre-
membam. Ljubljana: [Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano], 2008. 15 str., ilustr. 
[COBISS.SI-ID 5586041] 
76. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, ZAVŠEK URBANČIČ, Majda, BERLOŽNIK, Boštjan, SUŠNIK, 
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ERJAVEC, Jana. Strategy for adapting Slovenian agriculture and forestry to climate change. Ljub-
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lokaciji gramoznice Lovrenc na Dravskem polju na obremenitve tal, podzemne vode ter kmetijskih 
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podeželja, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede. 2008. [COBISS.
SI-ID 2944360] 
105. ČANDEK POTOKAR, Marjeta. Tehnologije predelave živalskih produktov : predavanja v 
okviru predmeta za študijski program Kmetijstvo, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo 
in biosistemske vede. 2008. [COBISS.SI-ID 2971752] 
106. ČANDEK POTOKAR, Marjeta, PODGORŠEK, Peter. Kontrola prireje mesa : predavanje na 
izobraževanju: Osnovni program usposabljanja za izvajalce najzahtevnejših strokovnih nalog v 
govedoreji, KIS, Ljubljana, 4. dec. 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 2931560] 
107. ČANDEK POTOKAR, Marjeta, PREVOLNIK, Maja. Merilna negotovost rezultatov pri mlečni 
kontroli : predavanje na izobraževanju: Osnovni program usposabljanja za izvajalce najzahtevnej-
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Oddelek za sadjarstvo
In vinogradništvo  

Predstojnik
mag. Boris Koruza, univ. dipl. ing. agr.
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Oddelek razpolaga z delovnimi prostori za raziskave in kabineti na sedežu 
Inštituta v Ljubljani. Poleg tega se raziskovalno ter strokovno delo na področju 
sadjarstva odvija tudi v infrastrukturnih objektih, ki jih sestavljata poskusni 
sadovnjak na Brdu pri Lukovici (16,79 ha) ter kolekcijsko-poskusni nasad 
ameriških borovnic na Drenovem Griču pri Vrhniki (2,51 ha); na področju 
vinogradništva pa v kolekcijskih vinogradih STS Ivanjkovci pri Ormožu in STS 
Vrhpolje pri Vipavi. Meritve, opazovanja in testiranja izvajamo z raziskovalno 
opremo, ki jo poleg standardne opreme za ugotavljanje rezultatov rasti, rodnosti 
in tehnoloških parametrov pridelka sadnih rastlin in vinske trte, sestavlja še 
sklop aparatur za meritve osvetlitve in fotosintetske aktivnosti listov rastlin, 
vegetativno razmnoževanje rastlin v razmerah »in vitro«, ter računalniški programi 
za obdelavo in shranjevanje baz raziskovalnih podatkov. Pri opravljanju raziskav 
na področju ugotavljanja bolezni rastlin in posebnih analiz (npr. vsebnost fenolnih 
in aromatskih snovi, itn.), sodelujemo s sodelavci Oddelka za varstvo rastlin ter 
Centralnega laboratorija KIS. Delo na oddelku je smiselno razdeljeno na dva 
glavna sklopa, prek katerih pridobimo nad  polovico letnega prihodka. To sta: 
raziskovalno delo (mednarodni in domači raziskovalni projekti) ter strokovno 
delo za naročnike na trgu (strokovne naloge v sadjarstvu in vinogradništvu za 
MKGP, FURS in druge naročnike).    

Koncem leta 2008 je bilo na Oddelku za sadjarstvo in vinogradništvo zaposlenih 
8 raziskovalcev ter 5 tehničnih sodelavcev.

NASLOVI NALOG ODDELKA IN PODROČIJ DELA

RAZISKOVALNO IN RAZVOJNO DELO

CRP projekti

Razvoj novega okoljskega sadjarskega pridelovalnega sistema na osnovi 
povezovanja načel integrirane pridelave sadja (V4-0339)
Vodja projekta: dr. Stanislav Tojnko (Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo 
in biosistemske vede)
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Nosilca KIS: dr. Matej Stopar in mag. Barbara Ambrožič Turk
Priprava podlag za izdelavo nacionalne strategije za zagotavljanje ohranjevanja 
genfonda gozdnih drevesnih vrst ob uporabi gensko spremenjenih dreves v 
kmetijstvu (V4-0351)
Vodja projekta: dr. Robert Brus (Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, 
Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire) 
Nosilca KIS: mag. Barbara Ambrožič Turk in dr. Matej Stopar

Razvoj izboljšanega sistema za gojenje matičnih rastlin koščičastih sadnih vrst 
– pridelava cepičev v mrežniku (V4-0343)
Vodja projekta:dr. Nikita Fajt (KGZS – KGZ Nova Gorica)
Nosilec KIS: mag. Barbara Ambrožič Turk

Antioksidanti gozdnih in gojenih borovnic kot preventivni dodatek k zdravi 
prehrani (V4-0321)
Vodja projekta: dr. Andreja Vanzo
Nosilka izvedbe na Oddelku za sadjarstvo in vinogradništvo: mag. Darinka 
Koron

MEDNARODNI PROJEKTI

6. okvirni program EU: Projekt ISA-FRUIT: Increasing fruit consumption 
through a trans disciplinary aproach leading to high quality produce from 
environmentally safe, sustainable methods
Vodja projekta KIS: dr. Matej Stopar

Proučevanje novih sredstev za redčenje plodičev jablan - Mednarodni projekt 
v okviru strokovne skupine EUFRIN (European working group for chemical 
fruit thinning)
Vodja projekta: dr. Gulielmo Costa (Univerza v Bologni)
Nosilec izvedbe na Oddelku za sadjarstvo in vinogradništvo: dr. Matej Stopar

COST 863: Euroberry research - from genomics to sustainable production, 
quality and health
Vodja projekta: mag. Darinka Koron

COST 870: From production to application of arbuscular mycorrhizal fungi in 
agricultural systema
Vodja projekta: dr. Vladimir Meglič
Nosilka izvedbe na  Oddelku za sadjarstvo in vinogradništvo: mag. Darinka 
Koron

Bilateralni projekt Slovenija - Srbija in Črna gora (BI-CS/06-07/028) - Nove sorte 
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jablan primerne za ekološko pridelavo
Vodja projekta: dr. Matej Stopar
Sodelavec: Boštjan Godec

STROKOVNO DELO

Selekcija in vzgoja novih sort sadnih rastlin in vinske trte
Nosilec za vinogradništvo: mag. Boris Koruza
Nosilec za sadjarstvo: Boštjan Godec
Sodelavci: mag. Darinka Koron, mag. Barbara Ambrožič Turk, Vesna Lokar, 
Roman Mavec, Boštjan Saje. 
Zunanji sodelavci: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za 
agronomijo; Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede; 
STS Ivanjkovci, Sadjarski center Gačnik, STS Vrhpolje, Sadjarski center Bilje 
in Oljkarski center Koper 

Genska banka kmetijskih rastlin - vinska trta in jagodičje
Odgovorni nosilec: dr. Vladimir Meglič
Nosilec za vinsko trto: mag. Boris Koruza
Nosilec za jagodičje: mag. Darinka Koron
Sodelavca: Vesna Lokar, Radojko Pelengić 

Strokovne naloge s področja varstva in registracije sort rastlin ter 
semenarstva
- Uradno potrjevanje razmnoževalnega materiala sadnih rastlin in trte
Nosilec za vinogradništvo: mag. Boris Koruza
Nosilec za sadne rastline in hmelj: mag. Barbara Ambrožič Turk
Sodelavci: Vesna Lokar, Radojko Pelengić, Boštjan Saje (KIS)

- Posebno preizkušanje sort sadnih rastlin in vinske trte
Nosilec za vinogradništvo: mag. Boris Koruza
Nosilec za sadjarstvo: Boštjan Godec
Sodelavci: mag. Barbara Ambrožič Turk, Boštjan Saje, Vesna Lokar, Radojko 
Pelengić 
Zunanji sodelavci: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za 
agronomijo; STS Ivanjkovci, STS Vrhpolje in Oljkarski center Koper.

SERVISNA DEJAVNOST

Naloga po naročilu: Strokovno svetovanje pri delovanju selekcijsko-trsničarskih 
središč (STS Ivanjkovci in STS Vrhpolje)
Nosilec: mag. Boris Koruza 
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Naloga po naročilu: Uradno potrjevanje baznega razmnoževalnega materiala 
pri hmelju za Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Nosilec: mag. Barbara Ambrožič Turk 

LASTNA PRIDELAVA

Poskusni sadovnjak Brdo pri Lukovici obsega 16,7 ha, od katerih je 12 ha 
poskusnih jablanovih nasadov, ostalo pa so kolekcije z več kot 350 različnimi 
sortami sadnih rastlin, gospodarski objekti ter potrebne delovne površine. Namenjen 
je opravljanju zakonsko določenih strokovnih nalog na področju sadjarstva, 
izvajanju poskusov pri temeljnih raziskavah, genski banki in raziskavam pri 
jagodičju ter preizkušanju novih tehnoloških ukrepov v sadjarstvu. V zadnjih 
letih posebno pozornost posvečamo sortam sadnih rastlin, ki so odpornejše na 
bolezni in stresne razmere (npr. suša) in ki so zanimive za potrebe ekološke 
pridelave sadja. Poskusni sadovnjak je projektiran tako, da stroške vzdrževanja 
sadovnjaka v čim večji meri krije sam s prodajo pridelka, obenem pa je v 
program raziskovalnega dela vključen tudi kot infrastrukturni center. V letu 
2008 je bil pridelek jabolk skromnejši kot običajno, saj se je v nasadih še vedno 
zelo poznala škoda, ki sta jo v letu 2007 povzročili toča in ognjevka. Pridelek 
je bil normalen le v delih poskusnega nasada, ki so pokriti s protitočno mrežo, 
s katero postopno pokrivamo sadovnjak. V letu 2008 smo pridelali okrog 200 
t jabolk in jih v celoti tudi prodali. 

Vodja poskusnega sadovnjaka: Roman Mavec

POMEMBNA SODELOVANJA, OBISKI, ORGANIZACIJE 
POSVETOVANJ ipd.

Sodelovanja

– Sodelovanje z Univerzo v Hannovru (prof. dr. Moritz Knoche) – Raziskave 
rjavenja kutikule plodov pri zlatem delišesu (dr. Stopar Matej);

– Sodelovanje v pripravi metode za izvajanje uradnega potrjevanja razmnoževalnega 
materiala pri vinski trti (FURS; mag. Boris Koruza);

Organizacije posvetovanj

– Letni seminar delovne skupine EUFRIN (dr. Stopar Matej, 9. 3. 2008);
– 7. Posvet o jagodah (mag. Darinka Koron, 4. 12. 2008);
– Posvet o ameriških borovnicah (mag. Darinka Koron, 11. 2. 2008);
– Dan odprtih vrat v Poskusnem sadovnjaku Brdo pri Lukovici (4. 9. 2008);
– 2. Posvet o malinah (mag. Darinka Koron, 22. 1. 2008);
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OPISI NALOG IN RAZISKAV

KONČANI PROJEKTI

Antioksidanti gozdnih in gojenih borovnic kot preventivni dodatek k zdravi 
prehrani (V4-0321)
Vodja projekta:dr. Andreja Vanzo
Nosilec izvedbe za Oddelek za sadjarstvo in vinogradništvo: mag. Darinka 
Koron

Oksidativni stres velja za glavni vzrok staranja organizma, pogosto pa vpliva 
tudi na nastanek različnih bolezni. Polifenoli, ki jih najdemo v sadju in 
zelenjavi, so najbolj zastopani naravni antioksidanti v človekovi prehrani, 
eden njihovih najbolj koncentriranih virov pa so plodovi gozdnih borovnic.  
Borovnice (Vaccinium myrtillus) so v naših gozdovih dokaj razširjene, vsebnost 
polifenolov v njihovih plodovih pa je višja kot  pri ostalih sorodnih vrstah 
(npr. Vaccinium corymbosum), ki jih gojimo v nasadih. V sklopu tega projekta 
želimo na podlagi morfologije rastlin, pomoloških lastnosti plodov in genetskih 
parametrov ugotoviti, ali med posameznimi tipi naših avtohtonih in gojenih 
borovnic obstajajo razlike, ter določiti njihovo prehransko vrednost glede na 
vsebnost polifenolnih antioksidantov.
Rezultati raziskav naših avtohtonih borovnic na 9 rastiščih so pokazali, da gozdne 
borovnice na vseh pregledanih rastiščih genetsko spadajo v isto populacijo. 
Plodovi so pri vseh skupinah zelo bogati glede vsebnosti polifenolov, čeprav 
med rastišči obstajajo razlike. Največjo vsebnost polifenolov so vsebovali plodovi 
borovnic iz rastišč na Škofjeloškem hribovju. 

Alternativne metode razkuževanja tal s pomočjo solarizacije in rastlinskih 
glukozinolatov (L4-6294)
Nosilec: dr. Matej Stopar
Sodelavka: mag. Darinka Koron

Talne bolezni so eden največjih problemov intenzivnega pridelovanja kmetijskih 
rastlin. S tem projektom smo želeli proučiti delovanje dveh najuspešnejših 
alternativnih metod razkuževanja tal (kolobarjenje z biocidnimi rastlinami in 
solarizacija) na rast in rodnost intenzivno gojenih jagod. Predvidevali smo, da 
bo imelo podoravanje biocidnih rastlin velik zaviralni vpliv na razvoj talnih 
patogenov, ob hkratnem povečanju vsebnosti biomase v tleh. Solarizacija, 
ki jo izvedemo z večtedenskim prekrivanjem tal s prozorno folijo, naj bi na 
povečanje pridelka vplivala prek preprečevanja kaljenja semena plevelnih rastlin 
in razvoja patogenih gliv v tleh. Oba alternativna in naravi prijazna postopka 
naj bi vplivala na večji in kakovostnejši pridelek, obenem pa naj bi zavirala 
razvoja mikoriznih gliv, ki so pomemben dejavnik v boljši prehranjenosti in 
večji odpornosti rastlin. 
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S poskusi smo ugotovili, da podoravanje biocidnih rastlin iz družine križnic 
in solarizacija v veliki meri vplivata na zmanjšanje prisotnosti patogenih 
mikroorganizmov v tleh, pri čemer se aktivnost koristnih mikoriznih gliv 
bistveno ne zmanjša. Med vsemi preskušanimi biocidnimi rastlinami je imela 
največji vpliv na zmanjšanje vsebnosti patogenih talnih gliv bela gorjušica; pri 
poskusih s solarizacijo tal pa je imelo najboljši učinek prekrivanje s prozorno 
polietilensko folijo. Rezultati poskusov so pomembno prispevali k uvrščanju 
navedenih ukrepov v že obstoječe tehnološke postopke pridelave jagod, kar 
daje pridelovalcem večje možnosti nemotene pridelave in stalne prisotnosti 
na trgu.

OPISI OSTALIH PROJEKTOV IN NALOG

»Proučevanje novih sredstev za redčenje plodičev jablan« - Mednarodni projekt 
v okviru strokovne skupine EUFRIN (European working group for chemical 
fruit thinning)«
Vodja projekta: dr. Gulielmo Costa (Univerza v Bologni)
Nosilec KIS: dr. Matej Stopar

Zaradi neuspešno izvedene regulacije plodičev po cvetenju (redčenja plodičev), 
se v večini naših jablanovih nasadov pojavlja izmenična rodnost in vpliva na 
nihanje količine pridelka med leti. V letu 2008 smo zato nadaljevali z delom 
v sklopu mednarodne projektne skupine EUFRIN, in sicer pri proučevanju 
postopkov redčenja plodičev jablan glede na gostoto cvetenja dreves. Ugotoviti 
želimo najustreznejše postopke uporabe BA (kot sredstvo za redčenje) in 
preparatov etephon ter NAA (kot sredstev za stimulacijo tvorbe cvetnih brstov), 
pri preprečevanju izmenične rodnosti jablan. Pri močno cvetočih drevesih je BA 
statistično značilno vplivala na redčenje, medtem ko, na malo cvetoča drevesa 
ni imela večjega vpliva. Pri kontrolnem poskusu pa je bil učinek BA pozitiven 
ne glede na obilnost cvetenja. Rezultate meritev in opazovanj smo predstavili 
na rednem letnem srečanju skupine EUFRIN, z delom pa bomo nadaljevali 
tudi v letu 2009.

»Razvoj izboljšanega sistema za gojenje matičnih rastlin koščičastih sadnih 
vrst – pridelava cepičev v mrežniku (V4-0343)«
Vodja projekta:dr. Nikita Fajt (KGZS – KGZ Nova Gorica)
Nosilka izvedbe KIS: mag. Barbara Ambrožič Turk

V rastni dobi 2008 smo nadaljevali s primerjalnimi meritvami osvetljenosti 
listov matičnih dreves breskev, zaradi ugotavljanja količine fotosintetsko aktivne 
svetlobe (photosynthetic photon flux – PPF) v rastnih razmerah v mrežniku ter 
na prostem. Spremljanje meritev PPF v sončnem vremenu je pokazalo, da v 
mrežnik prodre okrog 60 % zunanje količina PPF (v µmol m-2 s-1), v oblačnem 
vremenu pa je bil ta odstotek nekoliko manjši (okrog 35 %). Zmanjšana količina 



 109

 Kmetijski inštitut Slovenije  

svetlobe ni bistveno vplivala na količino in kakovost cepičev pridobljenih z 
dreves v rastlinjaku, v primerjavi z drevesi, ki so rasla zunaj. Meritve listne 
površine so pokazale, da so bili listi rastlin v rastlinjaku povprečno večji (46,6 
cm2) od listov rastlin na prostem (42,7 cm2), rastline v rastlinjaku pa so imele 
tudi nekoliko večje internodije in zato daljše poganjke. Povprečna višina dreves 
v rastlinjaku je bila 3,3 m, na prostem pa 2,6 m. Cepiči porezani iz obeh skupin 
dreves so bili uporabljeni za cepljenje. Pri ocenjevanju prijema smo ugotovili, 
da med cepiči ni bilo statistično značilnih razlik, saj je bil prijem cepičev iz 
mrežnika 100 %-ten, prijem cepičev iz dreves na prostem pa 96,7 %-ten. Vsa 
drevesa so bila retestirana na prisotnost virusa šarke (PPV), rezultati testov pa so 
bili v vseh primerih negativni. Mrežnik nudi zadostno zaščito pred morebitnimi 
insekti prenašalci bolezni, saj na ploščah v mrežniku ves čas trajanja poskusa 
ni bilo nobenega ulova. Z delom bomo nadaljevali v letu 2009.

STROKOVNE NALOGE

Posebno preizkušanje sort« ter »Selekcija in vzgoja novih sort« sadnih rastlin 
in vinske trte
Nosilec za vinsko trto: mag. Boris Koruza
Nosilec za sadjarstvo: Boštjan Godec
Sodelavci: mag. Darinka Koron, mag. Barbara Ambrožič Turk, Vesna Lokar, 
Boštjan Saje,  Roman Mavec 

Strokovno nalogo koordiniramo raziskovalci Oddelka SV neprekinjeno že 50 let, to 
je od leta 1958 dalje. Pri delu na strokovni nalogi kot zunanji izvajalci sodelujejo 
še strokovnjaki Biotehniške fakultete v Ljubljani-Oddelek za agronomijo, Fakultete 
za kmetijstvo Maribor, Sadjarskih centrov Bilje in Gačnik, Centra za oljkarstvo 
Koper ter Selekcijsko-trsničarskih središč v Ivanjkovcih in Vrhpolju. 

Sadne rastline
Posebno preizkušanje sort sadnih rastlin je v letu 2008 potekalo pri 194 sortah 
in podlagah, s skupno 2.863 drevesi na 17 lokacijah, v vseh sadnih okoliših 
Slovenije. V preizkušanje je bilo vključenih 46 sort jablan, 16 sort hrušk, 30 
sort breskev, 19 sort sliv, 20 sort češenj, 22 sort orehov in leske, 24 sort jagod, 
25 sort oljke in 3 sorte kostanja. V postopek selekcije in vzgoje novih sort je 
bilo v letu 2008, na 8 lokacijah vključenih skupno 109 različnih sort in tipov 
oreha, kostanja in oljk, ki so bili odbrani iz domačih populacij. V letu 2008 
je bilo v postopek selekcije in vzgoje novih sort sadnih rastlin, na 8 lokacijah 
vključenih skupno 109 tipov, ki so bili odbrani iz avtohtonih populacij pri 
orehu, kostanju in oljki. V sklopu vzgoje novih sort je na različnih lokacijah 
po Sloveniji, delo potekalo tudi pri spremljanju 439 sejancev oreha in kostanja, 
pridobljenih s postopkom križanja.
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Vinska trta
Strokovne naloga je pri vinski trti v letu 2008 potekala na 6 lokacijah v vseh 
treh vinorodnih deželah Slovenije. Delo je razdeljeno na dve podnalogi: posebno 
preizkušanje in klonska selekcija vinske trte. Skupno je bilo v postopek posebnega 
preizkušanja vključenih 17 tujih sort in standardov (Ruffet, Touriga nacional, 
Pignol, Cipro, Tempranillo, Sangiovese, Petit verdot, Viognier, Dornfelder, 
Cabernet cubin, Cabernet dorsa in Acolon s standardi). V postopke klonske 
selekcije vinske trte je bilo vključenih 148 klonskih in elitnih linij, pri 20 belih 
in rdečih vinskih sortah ter treh sortah podlag (sort 5M, 6M in 8BČ), na 9 
lokacijah, v vseh treh vinorodnih deželah Slovenije. Opravljenih je bilo 16 
mikrovinifikacij vzorcev grozdja, 850 seroloških testov in 250 indeksiranj na 
virusne in virozam podobne bolezni vinske trte. Glavna pozornost se posveča 
klonski selekciji domačih, gospodarsko pomembnih vinskih sort, pri katerih 
kakovostnega zdravega sadilnega materiala ne moremo uvoziti od drugje. 

Uradno potrjevanje razmnoževalnega materiala sadnih rastlin in vinske trte
Nosilec za vinogradništvo: mag. Boris Koruza
Nosilec za sadjarstvo: mag. Barbara Ambrožič Turk
Sodelavci: Vesna Lokar, Boštjan Saje, Alica Topolovec (KGZS – KGZ Maribor, 
STS Ivanjkovci),  mag. Andreja Škvarč in Matej Vrčon (KGZS - KGZNG STS 
Vrhpolje). 

Sadne rastline
V postopek uradnega potrjevanja so bili vključeni 4 dobavitelji, ki se ukvarjajo 
s pridelovanjem razmnoževalnega in/ali sadilnega materiala sadnih rastlin. 

V osnovnem matičnem nasadu za pridelavo cepičev v Selu na Goričkem je 
bilo v letu 2008 prijavljeno skupno 1.683 matičnih dreves, kar je 15 % manj 
kot v letu 2007. Gre za 10 %-no zmanjšanje števila jablanovih dreves glede 
na preteklo leto ter popolno izkrčitev matičnih dreves hruške (111 dreves). V 
osnovnem matičnem zarodišču jablanovih podlag I. stopnje v Iljaševcih pa je 
bilo prijavljenih 7.000 matičnih grmov podlag.

V letu 2008 je pridelavo uradno potrjenih sadik jablane prijavil le en dobavitelj, 
in sicer 6.428 sadik sorte Jonagold de Costa, kar je za 60 % manj kot v letu 
2007. Prijavljena količina podlag za pridelavo sadik pa je v prijavi 2008 bila 
3.347. V postopku uradnega potrjevanja smo na podlagi prejetih letnih prijav 
pridelave pri dobaviteljih preverjali izpolnjevanje pogojev za uradno potrditev. 
Preverjali smo ustreznost dokumentacije oziroma dokazil o poreklu prijavljenega 
materiala, pregled evidenc, ki jih mora voditi dobavitelj, izpolnjevanje pogojev 
glede ustreznosti zemljišč in ustreznosti varovalnega pasu oziroma izpolnjevanja 
pogojev za pridelovanje v skladu s Pravilnikom o trženju razmnoževalnega 
materiala in sadik sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja (Ur.l. RS, št. 
17/2006). Opravili smo vizualne preglede zdravstvenega stanja rastlin in izvedli 
ustrezna vzorčenja: v primeru suma na okužbo s karantenskim škodljivim 
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organizmom oziroma skladno s predpisi s področja zdravstvenega varstva 
rastlin za izvajanje posebnega nadzora ter vzorčenja matičnih rastlin na viruse 
in fitoplazme, kot predpisuje pravilnik o trženju za sadne rastline. Skladno 
s programom dela smo v matičnih nasadih in zarodiščih v letu 2008 odvzeli 
315 vzorcev za preverjanje prisotnosti virusov ApMV, ACLSV in ASGV ter 33 
vzorcev za preverjanje prisotnosti jablanove metličavosti AP. Odvzet je bil 1 
vzorec zaradi suma na okužbo z bakterijo Erwinia amylovora v varovalnem 
pasu prijavljene enote pridelave ter 2 vzorca za testiranje latentnih okužb na 
E. amylovora Ea v nevtralnem območju (matični nasad Selo), kar je v skladu 
z načrtom za izvajanje posebnega nadzora nad to bakterijo. Rezultati vseh 
navedenih testiranj so bili negativni.

Trta
V letu 2008 je bilo v postopek uradnega potrjevanja razmnoževalnega materiala 
trte vključenih skupno 38 dobaviteljev. Od tega jih 26 prideluje uradno potrjene 
trsne cepljenke, 30 jih prideluje trsne podlage, 20 pa cepiče. Med dobavitelji 
so 4 registrirani kot zadruga, 2 kot delniška družba, 14 kot družba z omejeno 
odgovornostjo, 7 kot samostojni podjetniki, 9 kot dopolnilna dejavnost na 
kmetiji, preostala dva pa sta še STS Vrhpolje in Ivanjkovci (kot pridelovalci 
baznega razmnoževalnega materiala). Skladno s Pravilnikom o trženju materiala 
za vegetativno razmnoževanje trte, je imelo v letu 2008 uradno dovoljenje za 
opravljanje negativne množične selekcije v matičnih nasadih za pridelavo uradno 
potrjenega cepilnega materiala 15 ustrezno usposobljenih strokovnjakov. Ti so 
negativno selekcijo v novih matičnih nasadih opravili v 3 ha novih matičnih 
vinogradov. 
Na podlagi urejenih selekcijskih knjig, opravljene selekcije, zbrane dokumentacije 
in opravljenih pregledov uradnega organa za potrjevanje, je bilo doslej uradno 
potrjenih 62,05 ha uradno potrjenih matičnjakov podlag (cca 180.000 trsov) in 
25,15 ha uradno potrjenih matičnih vinogradov (cca 100.000 trsov). Število med 
leti nekoliko niha, ker so bili nekateri nasadi zaradi starosti izločeni, sadijo 
pa se novi. V navedenih matičnih nasadih so dobavitelji v letu 2008 prijavili 
pridelavo 3,51 milijona uradno potrjenih cepičev ter 6,61 milijona uradno 
potrjenih ključev podlag. Ostali manjkajoči cepilni material za pridelavo uradno 
potrjenih trsnih cepljenk, pridelovalci kupujejo v drugih državah članicah EU. Na 
podlagi zaključenih postopkov uradnega potrjevanja, je bilo doslej izdanih 325 
potrdil o uradni potrditvi matičnih trsov (od tega 30 v letu 2008). To pomeni, 
da smo v letu 2008 pregledali in obdelali nad 300 parcel z matičnimi nasadi 
trte v vseh treh vinorodnih deželah Slovenije, katerih povprečna površina meri 
komaj 0,3 ha. Zaradi razdrobljenosti in medsebojne oddaljenosti parcel zahteva 
delo veliko časa in poti. Glede na trenutno stanje matičnih nasadov lahko naši 
trsničarji pridelajo med 7 in 9 milijonov uradno potrjenih ključev podlag in 
4-5 milijone uradno potrjenih cepičev vinskih sort (odvisno od pridelovalnih 
razmer, oskrbe in stanja matičnih nasadov). Potrdila o potrditvi pridelka uradno 
potrjenih cepičev in podlag za leto 2008, bodo izdana do konca marca 2009, ko 
bosta končana rez matičnih nasadov ter priprava cepičev in podlag za cepljenje. 
Zaradi  škode po toči, bo letošnji pridelek pričakovano manjši od lanskega. 
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Pri rednih pregledih matičnih nasadov smo posebno pozornost posvetili 
ugotavljanju prisotnosti bolezni vinske trte. Trsi, pri katerih smo odkrili znake 
trsnih rumenic so bili večinoma odstranjeni iz nasadov, kar je bilo vnešeno tudi 
v selekcijsko knjigo. Za laboratorijsko analizo (NIB) je bilo odvzetih 5 vzorcev 
rastlin in vseh 5 je bilo pozitivnih na rumenico tipa 'črni les'. Zanimivo je, 
da smo prvič dobili potrditev okužb z rumenicami tudi v trsnici, saj je doslej 
veljalo, da se znaki bolezni v trsnici še ne pokažejo. V obeh primerih okuženih 
cepljenk je šlo za uvožen cepilni material. 
V vseh matičnih nasadih smo nadaljevali z rednimi retestiranji na viroze. 
Skladno z veljavnim pravilnikom, je potrebno namreč vse trse matičnjakov in 
matičnih vinogradov, po končani 5 rastni dobi vsakih 10 let enkrat pretestirati 
na prisotnost virusnih bolezni trte. Če imamo trenutno 280.000 potencialno 
aktivnih matičnih rastlin, pomeni to letno izvedbo testiranja najmanj 28.000 
matičnih trsov (testira se na 5 virusov). Res je, da določeno število matičnih 
rastlin še ni starih 5 let, nekateri matični nasadi pa bodo zaradi starosti kmalu 
izločeni. Če ponekod združujemo vzorce petih matičnih trsov skupaj, to še 
vedno pomeni 6.000-8.000 seroloških testov letno (brez testov baznih nasadov, 
kjer so testiranja še pogostejša). Obseg dela pri testiranjih je zelo velik, prav 
tako pa naraščajo tudi stroški materiala, potrebnega za testiranja. V položaju, 
ko so sredstva namenjena uradnemu potrjevanju razmnoževalnega materiala 
trte omejena (skladno z nastalim stanjem gospodarske recesije), bomo prisiljeni 
obseg testiranj zmanjšati na mero, ki nam jo omogočajo razpoložljiva finančna 
sredstva (cca 2.600 testov letno). Naše strokovno mnenje je, da lahko pri virusnih 
boleznih trte, tudi s presejalnimi testi, ki ne bi zajeli prav vseh matičnih rastlin, 
dosežemo dovolj veliko stopnjo nadzora. V letu 2008 je bilo tako opravljenih 8 
serij testiranj (virološki lab. KIS), v katerih je bilo v 2.200 testih pretestiranih 
6.990 matičnih trsov. Na ta način smo uspeli doslej skupno pretestirati 24.539 
matičnih trsov, z delom pa bomo nadaljevali v letu 2009. 
Na novih parcelah za trsnice ter v novih matičnih nasadih smo v letu 2008 
opravili vse potrebne kontrole tal na nematode, prenašalke virusnih bolezni (rod 
Xiphinema in Longidorus). Opravljenih je bilo 72 analiz zemlje na nematode in 
skladno s tem izdanih 67 mnenj o ustreznosti zemljišč. Analiza tal na nematode 
so bile tako že opravljene v vseh matičnih nasadih ter na vseh zemljiščih, ki 
so bila letos prvič v uporabi za trsnice. Vsi vzorci tal, ki smo jih za analizo 
odvzeli v letu 2008, so bili prosti nematod. 
Glede na gospodarsko krizo, zastoj obnove v domačih vinogradih in s tem 
povezane slabše rezultate prodaje v zadnjih dveh letih smo pričakovali, da obseg 
pridelave uradno potrjenih trsnih cepljenk ne bo več naraščal. Vendar smo po 
prispelih prijavah ugotovili, da se to zaenkrat še ni zgodilo in da je bilo v letu 
2008 v trsnice zopet vloženih več kot 6,2 milijona uradno potrjenih in baznih 
trsnih siljenk. Po opravljenih predhodnih ocenah pridelka (v povprečju nekaj 
nad 60 %) in že opravljenih kontrolah klasiranja pri okrog 40 % trsničarjev 
(sezona potrjevanja cepljenk je ravno v teku) sklepamo, da bo pridelek uradno 
potrjenih trsnih cepljenk 1. razreda kljub mokremu poletju letos običajen (okrog 
3,7 milijona). 
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V pridelavo uradno pregledanih trsnih cepljenk je bilo torej vključenih 24 
pridelovalcev, v pridelavo baznih trsnih cepljenk in korenjakov pa sta bila 
vključena dva pridelovalca (Selekcijsko-trsničarski središči STS Ivanjkovci 
in STS Vrhpolje). Po prispelih prijavah so bili opravljeni pregledi glede 
primernosti parcel, opravljene so bile vse potrebne analize, preverili smo 
urejenost dokumentacije o izvoru, opravljena sta bila najmanj 2 uradna pregleda, 
opravljena je bila kontrola kakovosti, klasiranja, pakiranja in nameščanja uradnih 
etiket. Pri tem je bilo doslej v skladiščih pri 12 pridelovalcih pregledanih 60 
partij, s skupno 700 etiketiranimi pakiranji, ki so vsebovala 17.500 uradno 
potrjenih trsnih cepljenk. Napake so bile odkrite pri skupno 3,1 % snopov, od 
tega je imelo 0,07 % cepljenk slabo zraščeno spojno mesto, 0,06% cepljenk 
pa neustrezne (slabše razvite) korenine. Pri vseh pregledanih snopih je število 
cepljenk ustrezalo deklaraciji. Vse poveze in uradne etikete so bile nameščene 
v skladu s pravilnikom. Skupno je bilo doslej odkritih 22 ali 0,13 % neustreznih 
cepljenk, kar je bistveno pod dopustno mejo 4 %. Iz tega stališča lahko zaenkrat 
ocenimo doslej pregledan lanski pridelek cepljenk kot kakovostno dober. Naše 
ugotovitve potrjuje tudi dejstvo, da v zadnjih 4 letih pri letnem izvozu okrog 3 
milijona uradno potrjenih trsnih cepljenk, ni bilo reklamacij, ki bi se nanašale 
na kakovost sadilnega materiala. 

POSKUSNI SADOVNJAK BRDO PRI LUKOVICI

Vodja poskusnega sadovnjaka: Roman Mavec
Vodje poskusov v sadovnjaku: doc. dr. Matej Stopar, mag. Darinka Koron, 
Boštjan Godec
Sodelavci: Roman Klopčič, Igor Močnik, Pavel Skok, Boštjan Saje  

Poskusni sadovnjak Brdo pri Lukovici obsega 16,7 ha, od katerih je 11,86 ha 
jablanovih nasadov. Namenjen je opravljanju dela strokovnih nalog na področju 
sadjarstva in varstva rastlin pred boleznimi in škodljivci, temeljnim raziskavam ter 
preskušanju novih tehnoloških ukrepov v sadjarstvu. Poleg tega je v sadovnjaku 
pomembna kolekcija prek 350 različnih sort jablan, hrušk, nashija, češenj, sliv, 
lupinarjev in jagodičja. Kolekcija, ki je po številu zbranih sort sadnih rastlin 
največja v Sloveniji, služi opravljanju poskusov v okviru strokovnih nalog v 
sadjarstvu, predstavlja pa tudi dragoceno zbirko v okviru izvajanja državnega 
programa genske banke kmetijskih rastlin za področje sadjarstva. 

V poskusnem sadovnjaku Brdo pri Lukovici smo v letu 2008 nadaljevali  z vzgojo 
v obnovljenih delov nasadov, od katerih je sedaj s protitočno mrežo pokritih že 
nekaj več kot 3,5 ha. Vso opremo in gospodarska poslopja v sadovnjaku redno 
vzdržujemo, kolikor je to zaradi njene starosti sploh mogoče. Sodobni in dobro 
oskrbovani nasadi omogočajo dobro izkoriščenost zemljišč ter gospodarnost 
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pridelave jabolk (sadovnjak s prodajo pridelka krije večino stroškov tekočega 
dela in vzdrževanja poskusnih nasadov), hkrati pa dajejo ustrezno tehnično 
podlago za opravljanje zakonsko določenih strokovnih nalog in raziskovalnega 
dela. Tudi v letu 2008 smo v sadovnjaku dodatno izkrčili nekaj izrojenih starih 
dreves. Nadomestili jih bomo s sadikami sort, ki bodo namenjene poskusnemu 
delu v okviru raziskovalnih projektov proučevanja ekološke pridelave jabolk. 
Pridelek jabolk je bil prepolovljen, saj je v letu 2007 nasade popolnoma oklestila 
toča, kar se je poznalo še na pridelku letošnjega leta. V letu 2008 smo tako 
pridelali le okrog 190 t jabolk in jih v celoti tudi prodali. 
V poskusnem sadovnjaku Brdo pri Lukovici smo tudi v letu 2008 nadaljevali 
z organizacijo različnih sadjarskih strokovnih srečanj. Redno ga obiskujejo 
kmetijski svetovalci, sadjarski strokovnjaki, študentje BF (ki v njem opravljajo 
terenske vaje, obvezno prakso in diplomske naloge), organizirane strokovne 
ekskurzije sadjarskih društev ter skupine šolarjev, ki ob naši strokovni pomoči 
v sadovnjaku preživijo naravoslovni dan. V letu 2008 smo že osmič organizirali 
»dan odprtih vrat«, ki se ga je udeležilo okrog 350 obiskovalcev, ter tretji prikaz 
rezi, ki se ga je udeležilo okrog 150 ljubiteljskih sadjarjev od blizu in daleč. V 
poskusnem sadovnjaku si vseskozi prizadevamo za uporabo naravi prijaznih 
postopkov pridelave sadja, zato je sadovnjak redno vključen v program kontrole 
SIPS -Slovenska integrirana pridelava sadja, vse večji del nasadov pa je namenjen 
proučevanju postopkov biološke pridelave jabolk. 
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(ur.). From grape 2 [to] wine : book of abstracts. Athens: Agricultural University of Athens 
Viticulture Laboratory, 2008, [1 str.]. [COBISS.SI-ID 2808168] 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.02 Strokovna monografija
55. DŽUBAN, Tomaž, KORON, Darinka. Tehnološka navodila za integrirano pridelavo sadja : 
leto 2008. Ljubljana: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2008. 58 str., tabele. 
ISBN 978-961-6299-97-8. [COBISS.SI-ID 238783232] 
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56. GODEC, Boštjan, HUDINA, Metka, USENIK, Valentina, SOLAR, Anita, VESEL, Viljanka, 
AMBROŽIČ TURK, Barbara, KORON, Darinka. Posebno preizkušanje in vzgoja novih sort 
sadnih rastlin v letu 2007, (Prikazi in informacije, 262). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 
2008. 51 str., fotogr., preglednice. ISBN 978-961-6505-32-1. [COBISS.SI-ID 240321536] 

57. GODEC, Boštjan. Slovenske avtohtone jablanove sorte, (Prikazi in informacije, 263). 
Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2008. 24 str., ilustr. ISBN 978-961-6505-33-8. [COBISS.
SI-ID 240380416] 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav
58. GREGORC, Aleš, KMECL, Veronika, SMODIŠ ŠKERL, Maja Ivana, LOKAR, Vesna, 
POLJANŠEK, Lucija, BABNIK, Drago, ŠEGULA, Blaž, KREGAR, Marinka, RUTAR, Romana. 
Program spremljanja kakovosti vzrejenih matic kranjske čebele za leto 2008 : končno poročilo 
izvajanja naloge, (KIS - Poročila o raziskovalnih nalogah, 331). Ljubljana: Kmetijski inštitut 
Slovenije, 2008. 7 str., tabele, fotogr. [COBISS.SI-ID 2905192] 

2.13 Elaborat, predštudija, študija
59. ČERGAN, Zoran, DOLNIČAR, Peter, UGRINOVIĆ, Kristina, ŠKOF, Mojca, VERBIČ, 
Janko, RUTAR, Romana, ŽITEK, Drago, ZEMLJIČ, Andrej, KORUZA, Boris, AMBROŽIČ 
TURK, Barbara. Poročilo o strokovnih nalogah s področja varstva in registracije sort rastlin 
ter semenarstva za leto 2007, (KIS - Poročila o strokovnih nalogah, 112). Ljubljana: Kmetijski 
inštitut Slovenije, 2008. 55 str., pril., tabele. [COBISS.SI-ID 2696040] 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.11 Radijski ali TV dogodek
60. GODEC, Boštjan. Avtohtone in tradicionalne sorte sadnih rastlin v Sloveniji. Ljubljana: Radio 
Slovenija, 1. program, oddaja Kmetijski nasveti, 17. mar. 2008. [COBISS.SI-ID 2641768] 

61. GODEC, Boštjan. Kakovost ekološko pridelanih jabolk. Ljubljana: Radio Slovenija, 1. pro-
gram, oddaja Kmetijski nasveti, 4. sep. 2008. [COBISS.SI-ID 2758760] 

62. GODEC, Boštjan. Pomen starih jablanovih sort. Cerkno: Radio odmev, Cerkno, svetovalna 
oddaja, 16. feb. 2008. [COBISS.SI-ID 2606696] 

63. GODEC, Boštjan. Stare jablanove sorte. Ljubljana: Radio Slovenija, 1. program, oddaja 
Koreninice, 18. mar. 2008. [COBISS.SI-ID 2641512] 

64. GODEC, Boštjan. Zavarovanje žlahtniteljskih pravic za sorte sadnih rastlin. Ljubljana: Radio 
Slovenija, 1. program, oddaja Kmetijski nasveti, 22. feb. 2008. [COBISS.SI-ID 2606952] 

65. GODEC, Boštjan. Sorte hrušk pri nas nekoč in danes. Ljubljana: Radio Slovenija, 1. pro-
gram, oddaja Kmetijski nasveti, 20. jun. 2008. [COBISS.SI-ID 2714216] 

66. KORON, Darinka. Bolezni in škodljivci malin in ameriških borovnic. Ljubljana: Radio 
Slovenija, 1. program, oddaja Kmetijski nasveti, 11. mar. 2008. [COBISS.SI-ID 2892904] 

67. KORON, Darinka. Čas ameriških borovnic. Ljubljana: Radio Slovenija, 1. program, oddaja 
Jutranji svetovalni servis, 27. jun. 2008. [COBISS.SI-ID 2894440] 

68. KORON, Darinka. Čas jagod. Ljubljana: Radio Slovenija, 1. program, oddaja Jutranji sveto-
valni servis, 19. maj 2008. [COBISS.SI-ID 2894184] 

69. KORON, Darinka. Gojenje jagod. Kranj: Radio Kranj, oddaja Triglavski zeleni kotiček, 7. 
apr. 2008. [COBISS.SI-ID 2894952] 

70. KORON, Darinka. Jesensko jagodičje. Ljubljana: Radio Slovenija, 1. program, oddaja 
Jutranji svetovalni servis, 20. avg. 2008. [COBISS.SI-ID 2894696] 

71. KORON, Darinka. Maline in ostalo jagodičje. Ljubljana: Radio Slovenija, 1. program, od-
daja Jutranji svetovalni servis, 8. apr. 2008. [COBISS.SI-ID 2893928] 
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72. KORON, Darinka. Poobiralni ukrepi v jagodičju. Ljubljana: Radio Slovenija, 1. program, 
oddaja Kmetijski nasveti, 2. jul. 2008. [COBISS.SI-ID 2893160] 

73. KORON, Darinka. Rez jagodičja. Ljubljana: Radio Slovenija, 1. program, oddaja Kmetijski 
nasveti, 23. jan. 2008. [COBISS.SI-ID 2892648] 

74. KORON, Darinka. Rez malin. Ljubljana: Radio Slovenija, 1. program, oddaja Kmetijski 
nasveti, 20. avg. 2008. [COBISS.SI-ID 2893416] 

75. KORON, Darinka. Ribezi in robide. Kranj: Radio Kranj, oddaja Triglavski zeleni kotiček, 
16. maj 2008. [COBISS.SI-ID 2895208] 

76. KORON, Darinka. Sajenje jagodičja. Ljubljana: Radio Slovenija, 1. program, oddaja Kme-
tijski nasveti, 10. nov. 2008. [COBISS.SI-ID 2893672] 

77. MAVEC, Roman. Sadno drevje - jesenska dela v sadovnjaku. Ljubljana: Radio Slovenija, 
1. program, oddaja Kmetijski nasveti, 12. sep. 2008. [COBISS.SI-ID 2771816] 

78. MAVEC, Roman. Sadno drevje - jesenska dela v sadovnjaku. Ljubljana: Radio Slovenija, 
1. program, oddaja Kmetijski nasveti, 5. sep. 2008. [COBISS.SI-ID 2771560] 

79. MAVEC, Roman. Sadovnjak jeseni. Ljubljana: Radio Slovenija, 1. program, oddaja Jutranji 
svetovalni servis, 4. sep. 2008. [COBISS.SI-ID 2754408] 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa
80. AMBROŽIČ TURK, Barbara, FAJT, Nikita, KOMEL, Erika. Testing of different persim-
mon cultivars in the south-western part of Slovenia : predavanje na ISHS, IV International 
Symposium on Persimmon (Firenze, Faenza, Caserta - Italy), Nov 8-13, 2008. 2008. [COBISS.
SI-ID 2826856] 

81. GODEC, Boštjan. Ekološka pridelava jabolk v Sloveniji : predavanje na strokovnem posveto-
vanju v okviru 14. Pirčevih dnevov, Ljubljana, 21. nov. 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 2838376] 

82. GODEC, Boštjan. Sortiment jablane v ekološki pridelavi v Sloveniji : predavanje na Stro-
kovnem posvetu za pridelovalce ekološkega sadja, Ljubljana, 5. dec. 2008. 2008. [COBISS.
SI-ID 2846568] 

83. GODEC, Boštjan, ZADRAVEC, Peter. Sortiment jablane v ekološki pridelavi v Evropi : 
predavanje na Strokovnem posvetu za pridelovalce ekološkega sadja, Šentjanž na Dolenjskem, 
13. mar. 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 2633576] 

84. KORON, Darinka. Celoletno pridelovanje malin oz. celoletna oskrba z malinami : predavanje 
na Posvetu o malinah, Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto in Kmetijski inštitut Slovenije, 
Krško, 22. jan. 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 2895464] 

85. KORON, Darinka. Ekološko pridelovanje jagod : predavanje na strokovnem posvetovanju 
v okviru 14. Pirčevih dnevov, Ljubljana, 21. nov. 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 2838888] 

86. KORON, Darinka. Sodobne teme jagodarjev : predavanje na 7. Posvetu o jagodah, Kmetijski 
inštitut Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana in Kmetijsko gozdarski zavod Novo 
mesto, Ljubljana, 4. dec. 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 2896232] 

87. KORON, Darinka. Vpliv vodnega stresa na pridelavo ameriških borovnic : predavanje na 
Posvetu o borovnicah, Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana in Kmetijski inštitut Slovenije, 
Borovnica, 11. feb. 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 2895720] 

88. MAVEC, Roman. Izkušnje z ekološko pridelavo jabolk v sadovnjaku Brdo pri Lukovici : 
predavanje na strokovnem posvetovanju v okviru 14. Pirčevih dnevov, Ljubljana, 21. nov. 2008. 
2008. [COBISS.SI-ID 2838632] 

89. MAVEC, Roman. Izkušnje z ekološko pridelavo jabolk v sadovnjaku KIS-a na Brdu pri 
Lukovici : predavanje na Strokovnem posvetu za pridelovalce ekološkega sadja, Ljubljana, 5. 
dec. 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 2846824] 
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90. MAVEC, Roman. Opravila v sadnem vrtu : predavanje na 13. tradicionalnem srečanju 
članov kluba Gaia in glavnega pokrovitelja podjetja Unichem d.o.o., Rabac, maj 2008. 2008. 
[COBISS.SI-ID 2754920] 

91. MAVEC, Roman. Praktične izkušnje pri varstvu pred boleznimi in škodljivci v poskusno-
proizvodnem nasadu Kmetijskega inštituta Slovenije : predavanje na posvetu 14. sadjarski 
dnevi Posavja 2008, Artiče, 5. mar. 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 2755176] 

92. STOPAR, Matej. Presentation of the country reports on fruit thinning trials: Slovenia : 
predavanje na EUFRIN Fruit Thinning Working Group Meeting, Hasselt and Kerkom, Belgium, 
7-8 March, 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 2625640] 

93. STOPAR, Matej. Problematika redčenja v ekološki pridelavi jabolk : predavanje na Stro-
kovnem posvetu za pridelovalce ekološkega sadja, Šentjanž na Dolenjskem, 13. mar. 2008. 
2008. [COBISS.SI-ID 2633320] 

94. STOPAR, Matej. Regulacija rodnega nastavka pri nas in v Evropi : predavanje na posvetu 
Kemično redčenje jablan in hrušev ožig, Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana, 10.apr.2008. 
2008. [COBISS.SI-ID 2669416] 

95. STOPAR, Matej, LAFER, Gottfried, BASAK, Alina. Fruit chemical thinning strategz in 
Middle-East Europe : predavanje na Isafruit Thinning Seminar, Hasselt, Belgium, 6th March, 
2008. 2008. [COBISS.SI-ID 2625896] 

3.25 Druga izvedena dela
96. AMBROŽIČ TURK, Barbara. Certification of fruit plant propagating material and fruit 
plants intended for fruit production in Slovenia : predavanje v okviru Community Comparative 
Trials and Tests on Seeds/Malus domestica »Exchange of views about the national certificati-
on schemes on fruit plants and about possible inputs on Community certification schemes«, 
Venlo, Nizozemska, 9. sep. 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 2806120] 

97. AMBROŽIČ TURK, Barbara. Uradno potrjevanje (certifikacija) razmnoževalnega materiala 
in sadik sadnih rastlin v Sloveniji : predavanje v okviru Taiex / Taiex technical assistance to 
Croatian Plant Protection Organisation at implementation of Plant Passport System, Ljubljana, 
2. okt. 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 2807656] 

98. AMBROŽIČ TURK, Barbara, KORUZA, Boris, LOKAR, Vesna. Uradno potrjevanje razmno-
ževalnega in sadilnega materiala pri sadnih rastlinahin vinski trti : 46. Mednarodni kmetijsko-
živilski sejem, Gornja Radgona, 23. - 29. avgust 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 2756456] 

99. FAJT, Nikita, AMBROŽIČ TURK, Barbara. Novosti iz IV. mednarodnega simpozija o kakiju 
(Firenze, Faenza, Caserta - Italija, Nov. 2008)) : predstavitev v okviru razstave kakija, Bilje, 
13.nov. 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 2827112] 

100. GODEC, Boštjan. Določanje optimalnega roka za obiranje : predavanje v organizaciji 
KGZS - Zavod Novo mesto in KGZS - Zavod Ljubljana, Šentjanž, 17. sep. 2008. 2008. [COBISS.
SI-ID 2782568] 

101. GODEC, Boštjan. Jablanove sorte naših dedkov in babic : predavanje v organizaciji Kme-
tijskega inštituta Slovenije, Ljubljana, 19. mar. 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 2641256] 

102. GODEC, Boštjan. Jablanove sorte travniških sadovnjakov : predavanje na občnem zboru 
Sadjarskega društva Cerkno - Idrija, Cerkno, 15. feb. 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 2606440] 

103. GODEC, Boštjan. Posebno preizkušanje in vzgoja novih sort sadnih rastlin in vinske 
trte : 46. Mednarodni kmetijsko-živilski sejem, Gornja Radgona, 23. - 29. avgust 2008. 2008. 
[COBISS.SI-ID 2758504] 

104. GODEC, Boštjan. Sadne sorte v našem izboru : predavanje v drevesnici Zakotnik, Dorfarje, 
29. okt. 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 2824552] 

105. GODEC, Boštjan. Stare jablanove sorte : strokovno predavanje v organizaciji Sadjarskega 
in vrtnarskega društva v Ljubljani, Ljubljana, 6. feb. 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 2591592] 
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106. GODEC, Boštjan, MAVEC, Roman, KLOPČIČ, Roman, MOČNIK, Igor, SKOK, Pavle, SAJE, 
Boštjan, KORON, Darinka, STOPAR, Matej, LOKAR, Vesna. Dan odprtih vrat Poskusnega 
sadovnjaka Kmetijskega inštituta Slovenije na Brdu pri Lukovici, 6. september 2008. 2008. 
[COBISS.SI-ID 2759016] 

107. GODEC, Boštjan, UGRINOVIĆ, Kristina. Hortikultura : predavanja na Univerzi za tretje 
življenjsko obdobje v Ljubljani. 2008. [COBISS.SI-ID 2962024

108. KORON, Darinka. Jagodičje primerno za vsako teraso in vrt : predavanje v sklopu pre-
davanj Kdor zaseje vrt, zaseje ljubezen, Vrtnarija Reš, Podvin, 24. okt. 2008. 2008. [COBISS.
SI-ID 2897000] 

109. KORON, Darinka. Predstavitev kolekcijsko poskusnega nasada jagodičja Kmetijskega 
inštituta Slovenije : predavanje na Srečanju pridelovalcev jagod, Kmetijsko gozdarski zavod, 
Brdo pri Lukovici, 10. sep. 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 2897768] 

110. KORON, Darinka. Spomladanska opravila : predavanje na Strokovnem srečanju pridelo-
valcev jagodičja, Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto, Zdole, 27. mar. 2008. 2008. [COBISS.
SI-ID 2897256] 

111. KORON, Darinka. Spomladanska opravila in predstavitev simpozija o jagodah v Španiji 
: predavanje na Srečanju pridelovalcev jagodičja, Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana, Za-
gradišče, 4. apr. 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 2897512] 

112. KORON, Darinka. Z jagodičjem v novoletni čas : predavanje v organizaciji Predikat d.o.o. 
in Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto, Bizeljsko, 23. dec. 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 
2896488] 
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Oddelek za varstvo rastlin

Predstojnik
dr. Gregor UREK, univ. dipl. inž. agr.
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Na Oddelku za varstvo rastlin je bilo v letu 2008 zaposlenih skupno 22 sodelavcev 
in sicer štirinajst (14) raziskovalcev, med katerimi je osem (8) doktorjev znanosti 
in ena pripravnica, dva (2) strokovna sodelavca, dve (2) mladi raziskovalki, trije 
(3) tehnični sodelavci/laboranti in tajnica. 
Infrastruktura oddelka: 5 diagnostičnih laboratorijev (nematološki, mikološki, 
bakteriološki, virološki, entomološki in laboratorij, ki služi ostalim diagnostičnim 
laboratorijem kot pripravljalnica gojišč), rastlinjak, priročno skladišče in 
kabineti. 
Delo Oddelka je zasnovano na spremljanju in preučevanju zdravstvenega varstva 
rastlin v sklopu katerega preučujemo različne karantenske in gospodarsko 
pomembne škodljive organizme. Sodelujemo tudi pri delu opazovalno 
napovedovalne službe, v okviru razvojno-raziskovalnega dela pa smo vpeti 
v raziskovalna programa Agrobiodiverziteta in Trajnostno kmetijstvo. Naši 
raziskovalci sodelujejo pri številnih temeljnih, aplikativnih in ciljnih raziskovalnih 
projektih.

NASLOVI NALOG ODDELKA IN PODROČJA DELA

RAZISKOVALNI PROJEKTI

Temeljni projekt

Ekologija in produkcija mikotoksinov pri glivah rodu  Wallemia, kontaminantah 
sladke in slane hrane (J4-1019)
Nosilka: dr. Nina Gunde-Cimerman (Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, 
Oddelek za agronomijo)
Sodelavec oddelka: dr. Hans-Josef Schroers

Aplikativni projekti

Razvoj metode PCR v realnem času za detekcijo viroidov sadnega drevja, vinske 
trte in hmelja (L4-9442)
Nosilka: dr. Irena Mavrič Pleško
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Parazitske glive iz rodu Cylindrocarpon na koreninah vinske trte (L4-7111) 
Nosilec: dr. Hans-Josef Schroers

Gozdu škodljive invazivne glive in žuželke (L4-9585)
Nosilec: dr. Dušan Jurc (Gozdarski inštitut Slovenije)
Sodelavki oddelka: dr. Alenka Munda, Metka Žerjav

Ali lahko globalne podnebne spremembe vplivajo na naselitev tropskih, za 
Slovenijo novih rastlinsko parazitskih vrst, na primer ogorčice Meloidogyne 
ethiopica? (L4-1021)
Nosilec: dr. Gregor Urek

Ciljni raziskovalni projekti

Preučevanje odpornosti škodljivih organizmov na nekatera fitofarmacevtska 
sredstva (V4-0328)
Nosilec: dr. Gregor Urek

Karakterizacija patotipov rumene krompirjeve ogorčice Globodera rostochiensis 
in ovrednotenje raznolikosti (polimorfizmov) virulentnih genov (V4-0324)
Nosilka: dr. Barbara Gerič Stare

Diagnostika povzročiteljev bolezni vinske trte (V4-0313)
Nosilka: dr. Irena Mavrič

Škodljivi dejavniki za gozd v sodobnem času: metode spremljanja, ekološko 
modeliranje, vpliv gospodarjenja ter načini ukrepanja (V4-0352)
Nosilka: prof. dr. Maja Jurc (Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek 
za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire)
Sodelavci oddelka: dr. Gregor Urek, dr. Saša Širca, dr. Barbara Gerič Stare

Varstvo pred nenadzorovanim sproščanjem gensko spremenjenih organizmov in 
drugih biotskih agensov (fitopatogenih mikroorganizmov) v okolje (M1-0152)
Nosilka: prof. dr. Jana Žel (Nacionalni inštitut za biologijo)
Sodelavci oddelka: dr. Gregor Urek, dr. Saša Širca, dr. Alenka Munda, Metka Žerjav, 
dr. Mojca Viršček Marn, dr. Irena Mavrič Pleško, Matej Knapič, Vojko Škerlavaj

Preučitev tehničnih možnosti za obvladovanje koruznega hrošča v Sloveniji 
(V4-336)
Nosilec: dr. Miran Lakota (Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in 
biosistemske vede)
Sodelavca oddelka: dr. Gregor Urek, mag. Špela Modic

Informacijska podpora pri odločanju z vidika prehodnosti terena (I-PREHOD)
Nosilec: CGS plus d.o.o.
Sodelavec oddelka: Matej Knapič
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Strategija prilagajanja klimatskim spremembam v pridelavi hmelja in koruze 
na teksturo lahkih tleh (V4-0483)
Nosilec: Barbara Čeh (Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije)
Sodelavec oddelka: Matej Knapič

MEDNARODNI PROJEKTI

Euroberry research: from genomics to sustainable production, quality and 
health. 
COST 863 (20.01.2005-20.04.2010)
Nosilec: dr. Bruno Mezzetti
Sodelavka KIS: dr. Irena Mavrič Pleško

Exploiting genomics to understand plant - nematode interactions. 
COST 872 
Nosilec: dr. John Jones
Sodelavci KIS: dr. Barbara Gerič Stare, dr. Saša Širca, dr. Gregor Urek, Polona 
Strajnar

Bacterial diseases of stone fruits and nuts, COST 873, (2006 – 2011)
Nosilec: Dr. Brion Duffy
Sodelavci KIS: Igor Zidarič, Meta Urbančič Zemljič

Proučevanje okužbe z  Raspberry bushy dwarf virusom (RBDV) v vinogradih 
in nasadih sadnih rastlin iz rodu Rubus.
BI-HU/07-08-002
Nosilka: dr. Mojca Viršček Marn

Študij biogeografije in razširjenosti vrst rodu Bursaphelenchus v borovih gozdovih 
s poudarkom na borovi ogorčici, Bursaphelenchus xylophilus, povzorčiteljici 
propadanja borovih gozdov.
BI-SI-PT/2008-09
Nosilec: dr. Gregor Urek

Protecting Groundwater and Soil against Pollutants Using Nuclear 
Techniques.
TC SLO/05/002
Nosilec: prof. dr.Franc Lobnik (Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, 
Oddelek za agronomijo)
Sodelavec KIS: Matej Knapič
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Leafy vegetables germplasm, stimulating use (acronym: leafyveg).
AGRI-2006-0262
Nosilec: dr. Chris Kik 
Sodelavca KIS: dr. Gregor Urek, dr. Saša Širca

Molekulska raznolikost faktorjev patogenosti pri krompirjevih ogorčicah Globodera 
pallida in G. rostochiensis.
INRA 2007-08
Nosilka: dr. Barbara Gerič Stare

Detection and epidemiology of Pospiviroids (DEP) 
EUPHRESCO collaborative research project
Nosilka v Sloveniji: dr. Mojca Viršček Marn

STROKOVNE NALOGE S PODROČJA ZDRAVSTVENEGA 
VARSTVA RASTLIN

Zdravstveno varstvo rastlin

– diagnostika, v okviru katere smo opravljali laboratorijske analize na prisotnost 
virusov in viroidov, bakterij, gliv žuželk in ogorčic, razvijali in vpeljevali 
različne diagnostične tehnike in metode ter vodili zbirke protiteles, patogenov 
in testnih rastlin za potrebe diagnosticiranja škodljivih organizmov,

– strokovna podpora uradnemu organu (Fitosanitarni upravi RS),
– opazovalno napovedovalna dejavnost, v okviru katere smo spremljali in 

napovedovali pojav gospodarsko škodljivih organizmov.

Prognoza rastlinskih škodljivih organizmov v kmetijstvu – oprema 
– posvetili smo se vzdrževanju meteorološke in druge ustrezne prognostične 

opreme za delovanje opazovalno napovedovalne službe. 

Ukrepi za varstvo rastlin 
– sodelovali smo pri posebnem nadzoru kostanjeve šiškarice, ki je podvržena 

programu izkoreninjanja. 

OPISI NALOG IN RAZISKAV

KONČANI PROJEKTI

Proučevanje okužbe z  Raspberry bushy dwarf  virusom (RBDV) v vinogradih  
in nasadih  sadnih rastlin iz rodu Rubus.
Nosilka: dr. Mojca Viršček Marn
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V okviru bilateralnega projekta med Republiko Madžarsko in Republiko Slovenijo  
smo na Madžarskem zbrali  133  vzorcev številnih sort vinske trte na različnih 
lokacijah in v nobenem nismo potrdili okužbe z RBDV, čeprav je le-ta močno 
razširjena v sosednji Sloveniji. Z RBDV okužene rastline iz rodu Rubus smo 
našli tako v Sloveniji kot na Madžarskem in sicer na Madžarskem na žlahtnih 
sortah malin in v Sloveniji na divjih vrstah, rastočih v gozdu. Skupno smo 
na Madžaskem zbrali 71 vzorcev iz rodu Rubus v Sloveniji pa 61. Serološka 
karakterizacija s tremi monoklonskimi protitelesi (R2, R5 in D1) je ponovno 
pokazala jasno razliko med izolati iz malin in iz vinske trte. V okviru projekta 
smo 5 izolatom iz 4 sort malin smo določili del nukleotidnega zaporedja. 

Parazitske glive iz rodu Cylindrocarpon na koreninah vinske trte 
Nosilec: dr. Hans-Josef Schroers

Sindrom propadanja vinske trte (Vitis vinifera) je že dolgo poznan v vinorodnih 
okoliših povsod po svetu. Povzročitelji teh bolezni niso bili niti znani, niti 
okarakterizirani. Znano je bilo, da naj bi bolezni vinske trte povzročali različni, 
taksonomsko nesorodni patogeni. Stanje je še posebej zapleteno v primeru talnih 
povzročiteljev bolezni korenin rastlin, kot je t. i. bolezen črne noge na koreninah 
vinske trte. Diverziteta vrst, ki povzročajo to bolezen, je bila v preteklosti 
podcenjena, za njeno zatiranje pa še ni registriranih fungicidov. Leta 2004 je 
Hallen s sodelavci opisal tri nove Cylindrocarponu podobne vrste patogenov 
korenin vinske trte (Cylindrocarpon macrodidymum, Campylocarpon fasciculare 
in Campylocarpon pseudofasciculare) (Halleen s sod., 2004). Izhajajoča hipoteza 
iz te študije je bila, da je diverziteta patogenih gliv za vinsko trto, podobnih rodu 
Cylindrocarpon podcenjena, ter da so potrebne dodatne študije inventarizacije. 
Dodatno smo domnevali, da bi v tovrstnih študijah lahko osamili tudi nepatogene 
glive, ki sicer naseljujejo korenine, katere bi lahko v prihodnosti uporabili 
kot potencialno antagonistične organizme oz. biokontrolne agense. V okviru 
raziskovalnega projekta “Parazitske glive iz rodu Cylindrocarpon na koreninah 
vinske trte v Sloveniji”, smo dosegli sledeče dosežke: (i) Na Kmetijskem inštitutu 
Slovenije smo osvojili, optimizirali ter uvedli sodobne postopke za osamitev, 
karakterizacijo, opis in identifikacijo vrst rodu Cylindrocarpon iz korenin vinske 
trte. (ii) Taksonomsko smo umestili enega od glavnih povzročiteljev bolezni črne 
noge na koreninah vinske trte, C. liriodendri, prej imenovanega Cylindrocarpon 
destructans (Halleen s sod., 2006). (iii) Na osnovi izolatov iz Slovenije in 
Nove Zelandije smo opisali za znanost novo vrsto rodu Cylindrocarpon, C. 
pauciseptatum. Vrsto smo genetsko okarakterizirali in z metodo varčnosti 
(parsimonije) in z Bayesovim filogenetskim pristopom analizirali več zaporedij 
v genomu teh gliv. (iv) Izolate, taksonomski referenčni material in podatke o 
DNA zaporedjih smo deponirali v za javnost dostopne baze podatkov (GenBank) 
oz. v mednarodne mikrobiološke zbirke, ter s tem omogočili uporabnikom, 
da identificirajo tovrstne patogene korenin vinske trte. (v) Na Kmetijskem 
inštitutu Slovenije smo ustanovili zbirko sevov različnih patogenov vinske trte, 
ki se pojavljajo na koreninah ali na steblu. Zbirka vključuje vrste, ki pripadajo 
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rodovom Phaeoacremonium, Phaeomoniella, Fomitiporia in Cylindrocarpon. V 
zbirko smo vključili tudi potencialno antagonistične glive rodu Clonostachys, ki 
smo jih osamili iz korenin vinske trte. Predstavniki le-teh so že bili ali še bodo 
postali dostopni mednarodni skupnosti oz. izbranim sodelojočim raziskovalnim 
skupinam. Na tematiko taksonomije in klasifikacije potencialno antagonističnih 
gliv smo objavili dva znanstvena članka (Samuels s sod., 2006; Schroers s sod., 
2007). (vi) Izvedli smo dva tipa fitopatoloških testov (na potaknjencih in na 
sadikah, vzgojenih iz semen). Rezultati teh testov vsaj delno nakazujejo, da 
so vrste C. paucispeptatum, C. liriodendri in C. macrodidymum enakovredno 
patogene za vinsko trto (neobjavljeni rezultati).

Karakterizacija patotipov rumene krompirjeve ogorčice Globodera rostochiensis 
in ovrednotenje raznolikosti (polimorfizmov) virulentnih genov 
Nosilka: dr. Barbara Gerič Stare

Različne populacije krompirjeve ogorčice so različno virulentne za različne 
sorte krompirja. Znotraj vrste Globodera rostochiensis ločimo pet patotipov 
(Ro1-Ro5), znotraj G. pallida pa tri (Pa1-Pa3), ki jih določimo glede na zmožnost 
razmnoževanja na določenih kultivarjih in hibridih iz rodu Solanum. Zahteve 
Evropske Unije o obvladovanju krompirjevih ogorčic so opisane v Direktivi 
2007/33/EC. Vsako na novo ugotovljeno populacijo krompirjevih ogorčic je 
potrebno identificirati do ravni patotipa hkrati pa določiti tudi virulenco oz. 
virulenčno skupino. Nova direktiva predpisuje nov postopek ovrednotenja 
vsake novo najdene populacije. V sklopu določitve razširjenosti patotipov G. 
rostochiensis na območju Slovenije smo potrdili navzočnost patotipa Ro1.
V okviru uvedbe molekularnih metod za identifikacijo vrst G. rostochiensis in 
G. pallida smo uvedli novo, hitro molekularno-biološko metodo, ki temelji na 
principu verižne reakcije s polimerazo in detekciji v realnem času (real-time 
PCR). Metoda je primerna tudi za identifikacijo mešanih vzorcev cist obeh vrst. 
Dodatno smo v sklopu molekularnega dela razvili PCR-RFLP metodo, s katero 
lahko ločimo med vrstami krompirjevih ogorčic G. rostochiensis in G. pallida 
ter z ekonomskega vidika neškodljivo vrsto rmanove ogorčice G. achilleae. 
V okviru določanja genetske variabilnosti parazitskih dejavnikov G. rostochiensis 
smo podrobno proučili dva ključna parazitska gena (gen za ekspanzin B2 in 
gen za superoksid dizmutazo) pri desetih različnih populacijah G. rostochiensis. 
Odseke izbranih genov smo pomnožili z reakcijo PCR, amplikone vstavili v 
plazmidni vektor ter namnožili v modelnem organizmu, določili nukleotidno 
zaporedje ter analizirali podatke s pomočjo različnih programskih orodij. Analiza 
sekvenc je razkrila variabilnost med populacijami, znotraj populacije ter celo 
variabilnost znotraj posameznega osebka. Nobena od navedenih raznolikosti 
v nukleotidnih zaporedjih ni bila značilna za določeno populacijo oz. patotip, 
tako da molekulskih označevalcev, ki bi jih lahko uporabili za nedvoumno 
določitev pripadnosti določeni populaciji oz. patotipu nismo razkrili. Analiza 
je nadalje razkrila, da se slovenske populacije ne ločijo od evropskih, evropske 
populacije pa zajemajo le del genetske variabilnosti, ki jo lahko najdemo v Južni 
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Ameriki. Naši rezultati variabilnosti gena expB2 znotraj posameznega osebka 
G. rostochiensis nakazuje obstoj večje genske družine za encim ekspanzin B2, 
ki do sedaj še ni bila opisana. Pokazali smo tudi prisotnost genov za ekspanzin 
pri vrsti G. pallida, kar do sedaj še ni bilo dokumentirano.
Ovrednotili smo vpliv G. rostochiensis na pridelek različnih sort krompirja ter 
vpliv različnih slovenskih tolerantnih sort krompirja na dinamiko populacije 
G. rostochiensis. Ugotovili smo, da G. rostochiensis ne vpliva le na količino 
pridelka krompirja, temveč tudi na kakovost pridelka oziroma na velikost 
krompirjevih gomoljev. Najbolj se je izkazala sorta White Lady, njej pa so sledile 
sorte Sante, Miranda, Adora in Aladin. Različne sorte krompirja vplivajo na 
populacijsko gostoto in vitalnost G. rostochiensis. Pri občutljivi vrsti Desiree je 
začetna populacija bistveno narasla, pri odpornih sortah pa se je zmanjšala. 
Naši rezultati nakazujejo možnost gojenja odpornih sort krompirja kot strategijo 
gospodarjenja na napadenih območjih.

Varstvo pred nenadzorovanim sproščanjem gensko spremenjenih organizmov 
in drugih biotskih agensov (fitopatogenih mikroorganizmov) v okolje 
Nosilka: prof. dr. Jana Žel (Nacionalni inštitut za biologijo)
Sodelavci oddelka: dr. Gregor Urek, dr. Saša Širca, dr. Alenka Munda, Metka 
Žerjav, dr. Mojca Viršček Marn, dr. Irena Mavrič Pleško, Matej Knapič, Vojko 
Škerlavaj

V okviru projekta smo sodelavci OVR skupaj s sodelavsi NIB-a izdelali analize 
tveganja zaradi škodljivih organizmov in hkrati opredelili kdo (različna ministrstva: 
MKGP, MOP, MORS, MZ) in zakaj (tveganje za kmetijsko pridelavo, okolje, 
zdravje ljudi, možni agensi bioterorizma) potrebuje tovrstno analizo. Navedli 
in opisali smo najpomembnejše segmente analize tveganja (vzrok za začetek 
analize, ocena tveganja, možnosti ukrepanja) ter predstavili način zbiranja 
podatkov oziroma tok zbranih informacij, ki se nanašajo na tovrstno analizo. 
V okviru projekta smo izpostavili dejstvo, da je potrebno za izvajanje analiz 
tveganja zaradi rastlinskih škodljivcev in bolezni imeti ustrezno infrastrukturo 
(izkušen strokoven kader in kakovostne diagnostične laboratorije). Opredelili 
smo potek analize tveganja za potrebe Civilne zaščite oziroma način kako smo 
se v projektu lotili dela in katere elemente smo uporabili za izvedbo presejalnih 
(hitrih) in dolgih (vseobsegajočih) ocen tveganja – izvedli smo prvo (vzrok 
za začetek analize) in drugo fazo (ocena tveganja) analize tveganja zaradi 
škodljivih organizmov. Izoblikovali smo seznam škodljivih organizmov glede 
na gostiteljske rastline (nekateri ŠO se na seznamu lahko pojavijo večkrat, 
če okužujejo oziroma napadajo širši krog gostiteljskih rastlin). Pripravili smo 
metodologijo izvedbe analize tveganja in uskladili kriterije in uteži za posamezne 
parametre. Opravili smo preizkus analize tveganja na kandidatnih ŠO. Izvedli 
smo krajše – presejalne analize tveganja in škodljive organizme rangirali. Izdelali 
smo dolge ocene tveganja: po obrazcih EPPO in po angleških obrazcih za en 
virus (PepMV), eno bakterijo (Ralstonia solanacearum), en viroid (PSTvD), eno 
glivo (Phytophtora ramorum) in eno ogorčico (Bursaphelenchus xylophilus). 
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Ugotovili smo, da sta obe shemi vsebinsko precej zajetni, da ocena tveganja 
zahteva izkušene ocenjevalce oziroma skupino ocenjevalcev, nakazane pa so 
bile nekatere pomanjkljivosti in prednosti uporabljenih shem. Ugotovili smo, 
da so nekatera vprašanja v EPPO shemi neprimerna za oceno tveganja za 
primer bioterorizma, da angleška shema pri določanju tveganja temelji zgolj na 
izkušnjah in subjektivni presoji ocenjevalcev, a je preglednejša in ocenjevalcu 
prijaznejša kot EPPO shema.

Molekulska raznolikost faktorjev patogenosti pri krompirjevih ogorčicah 
Globodera pallida in G. rostochiensis
Nosilka: dr. Barbara Gerič Stare

V okviru bilateralnega znanstveno tehnološkega sodelovanja s Francosko Republiko 
smo določali molekulsko raznolikosti faktorjev patogenosti pri krompirjevih 
ogorčicah. Slovenska skupina na Kmetijskem inštitutu Slovenije je proučevala vrsto 
rumene krompirjeve ogorčice Globodera rostochiensis, medtem ko se je francoska 
skupina z inštitucije INRA (Institut National de la Recherche Agronomique) 
osredotočila predvsem na vrsto bele krompirjeve ogorčice G. pallida.
Pri G. rostochiensis smo podrobno proučevali tri ključne parazitske gene, za katere 
smo pokazali izražanje v ličinkah druge stopnje (J2). Gene za encime pektat liaza, 
ekspanzin in superoksid dizmutaza smo analizirali pri desetih populacijah G. 
rostochiensis različnih patotipov iz Slovenije, Nemčije, Bolivije in Venezuele. 
Razvili smo začetne oligonukleotide in protokole za pomnoževanje odsekov izbranih 
genov z reakcijo PCR, pomnožene fragmente smo vstavili v plazmidni vektor ter 
namnožili v modelnem organizmu in določili nukleotidno zaporedje. Pridobljene 
podatke smo analizirali s pomočjo različnih programskih orodij. Analiza sekvenc 
je razkrila variabilnost med populacijami, znotraj populacije ter celo variabilnost 
znotraj posameznega osebka ličinke J2. Zaporedja proučevanih genov so bila 
raznolika vzdolž celotnega proučevanega odseka, tako v intronih (nekodirajočih 
predelih genov) kot v eksonih (kodirajočih predelih genov). Večji del variabilnosti 
so predstavljale eno-bazne substitucije, manjši del pa kratke (do nekaj baznih 
parov dolge) insercije in delecije, večinoma v intronih. Nobena od navedenih 
raznolikosti v nukleotidnih zaporedjih ni bila značilna za določeno populacijo oz. 
patotip, tako da molekulskih označevalcev, ki bi jih lahko uporabili za nedvoumno 
določitev pripadnosti določeni populaciji oz. patotipu nismo razkrili. Analiza je 
nadalje razkrila, da se slovenske populacije ne ločijo od evropskih, evropske 
populacije pa zajemajo le del genetske variabilnosti, ki jo lahko najdemo v Južni 
Ameriki. Naši rezultati variabilnosti gena expB2 znotraj posameznega osebka G. 
rostochiensis nakazuje obstoj večje genske družine za encim ekspanzin B2, ki do 
sedaj še ni bila opisana. Sekvence expB2 so razkrile 95% ali večjo identičnost. V 
raziskavah smo tudi ugotovili prisotnost genov za ekspanzin pri vrsti G. pallida, 
kar do sedaj po nam znanih podatkih še ni bilo dokumentirano.
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Protecting Groundwater and Soil against Pollutants Using Nuclear 
Techniques.
Nosilec: prof. dr. Franc Lobnik (Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, 
Oddelek za agronomijo)
Sodelavec oddelka: Matej Knapič
Projekt tehnične kooperacije je Mednarodna jedrska agencija (IAEA) odobrila konec 
leta 2005. Projekt je bil v 2007 podaljšan do konca leta 2008. Glavni cilj projekta 
se je nanašal na pridobitev zanesljivejših podatkov za zaščito tal in podtalnice 
pred onesnaženjem z nitrati in fitofarmacevtskimi sredstvi (FFS), ki bi Sloveniji 
pomagali k izpolnitvi zahtev »Vodne direktive ES« (2000/60/EC) do leta 2013. 
Oblika projekta sicer ni takšna, da bi omogočala financiranje raziskovalnega 
dela, zato je bilo potrebno aktivnosti vključevati oziroma povezovati s trenutno 
aktivnimi projekti. IAEA omogoča s projektom tehnične kooperacije izobraževanje, 
znanstvene obiske in intenzivnejšo mednarodno izmenjavo projektne skupine. 
Del sredstev v okviru projekta je namenjenih posodobitvi opreme, kar smo 
izkoristili za nakup terenske opreme za merjenje nekaterih fizikalnih lastnosti 
tal. V času projekta smo pridobili Guelph permeameter, Tension infiltrometer 
ter sistem Enviroscan za kontinuirano spremljanje vlage v profilu  tal. 
Naše projektne aktivnosti so bile usmerjenje predvsem v nadgradnjo znanja 
modeliranja izpiranja FFS iz tal, določanju nekaterih fizikalnih lastnosti prodnatih tal 
ter uporabi tehnike gnojenja z dodatkom naravnega izotopa dušika pri ugotavljanju 
učinkovitosti in usode dušika iz gnojil. V okviru projekta smo bili na 14 dnevnem 
delovnem obisku v Wageningenu, kjer smo z avtorji modela PEARL testirali vpliv 
nekaterih fizikalnih lastnosti prodnatih tal na modelni izračun ter določili tiste 
parametre tal, ki so ključnega pomena za realno oceno potencialnega obsega 
izpiranja FFS iz tal. Ker so se tla naših najbolj občutljivih območij za izpiranje 
FFS razvila na prodnato peščenih naplavinah naših večjih rek, praviloma vsebujejo 
večje deleže proda v profilu tal. Delež proda ima seveda velik vpliv na fizikalne 
lastnost tal. Ker so meritve fizikalnih lastnosti tal, ki vsebujejo skelet zelo zahtevne, 
vlada veliko pomanjkanje realnih podatkov o fizikalnih lastnostih tal. Zaradi 
tega dejstva, smo se odločili  izkoristiti dvomesečno štipendijo za študij fizike tal 
na Univerzi v Gentu, na oddelku Soil management and Soil care. Delo je bilo 
usmerjeno predvsem v seznanitev aktualnih terenskih metod za študij hidravličnih 
lastnosti skeletnih tal. Poseben poudarek je bil dan meritvam in možnim analizam 
rezultatov merjenja hidravličnih lastnosti s tension infiltrometrom. 

OPISI OSTALIH PROJEKTOV IN NALOG

MIKOLOGIJA
Sodelavci: dr. Alenka Munda, Metka Žerjav, dr. Hans-Josef Schroers, Jana Frank, 
Aleksandra Podboj Ronta

Raziskovalno in strokovno delo s področja mikologije je v letu 2008 obsegalo 
identifikacijo škodljivih organizmov (379 vzorcev), vključno z razvojem novih 
diagnostičnih metod, karakterizacijo njihovih populacij in proučevanjem 
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epidemiologije bolezni, ki jih povzročajo. Pri tem so bili zajeti tako gospodarsko 
pomembni kot karantenski škodljivi organizmi. Podrobneje smo obravnavali 
predvsem vrste iz rodov Phytophthora, Monilinia, Colletotrichum, Gibberella in 
Cylindrocarpon. V tem letu so bile v Sloveniji prvič najdene in potrjene glive 
Plasmopara obducens, Cylindrocladium buxicola in Fusarium foetens.

Posebni nadzor za  fitoftorno sušico vejic (Phytophthora ramorum) in 
Phytophthora kernoviae ter spremljanje navzočnosti drugih vrst iz rodu 
Phytophthora 

Prvi pojavi fitoftorne sušice vejic so bili potrjeni v Evropi (Nemčija, Nizozemska) 
po letu 1993, v zahodnem delu ZDA pa po letu 2000. Patogen se je v Evropi 
razširil pretežno preko trgovine z okrasnimi rastlinami v vsebnikih. Raznolika 
bolezenska znamenja vključujejo sušenje poganjkov in vej, pojav nekrotičnih 
peg na listih ter propadanje različnih vrst lesnatih rastlin iz številnih botaničnih 
družin. 
Nadzor za fitoftorno sušico vejic opravljamo v Sloveniji v sodelovanju s 
fitosanitarno inšpekcijo in Gozdarskim inštitutom Slovenije, od leta 2003, ko 
smo vrsto P. ramorum tudi prvič odkrili na okrasnih rastlinah. V naslednjih 
letih je bila najdena še večkrat a vedno na okrasnih rastlinah v prodaji ali v 
parkih. Odkrili nismo nobenega primera okužbe rastlin na naravnih rastiščih.

V letu 2008 smo na Kmetijskem inštitutu analizirali 205 vzorcev rastlin, vode in 
tal. Prevladovali so vzorci rododendrona, pri katerem je bila okužba v Sloveniji 
v preteklih letih največkrat ugotovljena. Analizirani so bili tudi vzorci brogovit, 
jesenske vrese, bukve, tise in nekaterih drugih vrst. Za identifikacijo smo 
uporabljali metodo izolacije na semiselektivnem gojišču z morfološkim pregledom 
in molekulsko analizo (PCR z vrstno specifičnima začetnima oligonukleotidoma 
Phyto 1 in Phyto 4).
Vrsta P. ramorum je bila ugotovljena pri 13 vzorcih rastlin na 12 lokacijah. 
Pozitivnih je bilo 11 vzorcev rododendronov in 2 vzorca Viburnum x bodnantense. 
Vsi primeri okužbe v letu 2008 so bili odkriti na prodajnih mestih na rastlinah, 
ki niso bile pridelane v Sloveniji. Odkrit ni bil noben primer širjenja bolezni 
na rastline v parkih ali v gozdu. 

Vrsta Phytophthora kernoviae Brasier, Beales & Kirk, sp.nov. je bila prvič najdena 
leta 2003 in opisana leta 2005. Doslej je razširjena le v nekaterih predelih Anglije, 
Walesa in Škotske, kjer so jo našli največkrat na rododendronih in bukvah 
ter na Novi Zelandiji na sadni vrsti Annona cherimola. Vrsta P. kernoviae je 
za nekatere gostiteljske rastline, predvsem za bukev in rododendron podobno 
patogena kot vrsta P. ramorum. 
V nadzoru, ki smo ga izvajali vzporedno z nadzorom za fitoftorno sušico vejic, 
vrste P. kernoviae v Sloveniji nismo ugotovili, večkrat pa smo izolirali druge 
Phytophthora vrste, največkrat P. citricola, P. cactorum in P. syringae..
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Posebni nadzor za borov smolasti rak (Gibberella circinata Nirenberg & 
O’Donnell)

Gliva Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell (anamorf Fusarium circinatum 
Nirenberg & O’Donnell) povzroča bolezen borov, ki jo po značilnih rakastih 
razjedah na deblu in vejah ter obilnem izcejanju smole imenujemo 'pine pitch 
canker', v slovenskem prevodu borov smolasti rak. Bolezen so prvič ugotovili leta 
1946 v Severni Karolini v ZDA. V Evropo se je razširila šele pred kratkim: leta 
2005 so jo zasledili v Španiji, 2007 v Italiji in v letu 2008 tudi na Portugalskem. 
Za borov smolasti rak so občutljive vse vrste borov (Pinus spp.) in duglazija 
(Pseudotsuga menziesii).
V Sloveniji je v letu 2008 potekalo prvo leto posebnega nadzora za to bolezen. 
V sodelovanju s fitosanitanimi inšpektorji, sodelavci Gozdarskega inštituta in 
Zavoda za gozdove Slovenije smo opravili preglede v objektih za pridelavo 
sadilnega materiala (gozdne in okrasne drevesnice), v vrtovih, parkih in na 
drugih javnih zelenih površinah ter v gozdu in pri tem odvzeli 82 vzorcev. 
Pri laboratorijski analizi nabranih vzorcev nismo ugotovili okužbe z glivo Gibberella 
circinata. Med izoliranimi glivami so prevladovale: vrsta Spaeropsis sapinea, 
ki je v nasadih na Krasu zelo razširjena in je najpomembnejša povzročiteljica 
sušenja črnega bora, povzroča pa podobne simptome kot borov smolasti rak, ter 
vrste iz rodov Phomopsis in Fusarium (skupina arthrosporioides/avenaceum).   

BAKTERIOLOGIJA
Sodelavca: Igor Zidarič, Janja Goršek

V letu 2008 smo v bakteriološkem laboratoriju analizirali 44 različnih vzorcev 
rastlin s sumljivimi in neznačilnimi bolezenskimi znamenji. V laboratoriju smo 
preverjali njihovo okuženost z gospodarsko pomembnimi patogenimi bakterijami iz 
rodov Agrobacterium, Pseudomonas in Xanthomonas. Identifikacija povzročitelja 
je v nekaterih primerih mogoča že na podlagi za patogena značilnih bolezenskih 
znamenj. V nekaterih primerih pa so bolezenska znamenja neznačilna ali pa več 
različnih povzročiteljev izzove nastanek podobnih ali celo enakih bolezenskih 
znamenj. V takšnem primeru je potrebno odvzeti vzorec za laboratorijsko 
identificiranje patogenega organizma, saj je lahko vzrok bolezenskim  spremembam 
prisotnost gospodarsko pomembnih ali celo karantenskih organizmov za katere 
so predpisani posebni ukrepi. Laboratorijska identifikacija pa se začne z izolacijo 
čistih bakterijskih kultur na splošnih ali selektivnih gojiščih. Čisto bakterijsko 
kulturo lahko nato določimo z biokemijskimi, serološkimi ali molekularno 
biološkimi metodami. V letu 2008 smo v analizo prejeli vzorce leske, oreha, 
vinske trte, robide in oleandra .
Na prisotnost agrobakterij smo analizirali 7 vzorcev vinske trte in tri vzorce robide. 
V dveh vzorcih vinske trte smo potrdili prisotnost Agrobacterium vitis, v dveh 
vzorcih Agrobacterium tumefaciens, v treh vzorcih pa smo določili le prisotnost 
bakterije iz rodu Agrobacterium brez določitve vrste. Vzorci robide so bili odvzeti na 
podlagi sumljivih bolezenskih znamenj, ki so se pojavili na rozgi v obliki tumorjev 
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do velikosti 3 – 4 cm. Iz vzorcev smo na gojiščih izolirali sumljive bakterijske 
kolonije. Z nadaljnjimi postopki nismo uspeli potrditi prisotnost agrobakterij. Na 
prisotnost bakterij iz rodu Xanthomonas smo analizirali 10 vzorcev oreha in 
9 vzorcev leske. Vzorci oreha so bili odvzeti na podlagi bolezenskijh znamenj 
podobnim specifičnim znakom okužbe z bakterijo Xanthomonas arboricola pv. 
juglandis. Sumljivi bolezenski znaki so se pojavili na listnih ploskvah na glavnem 
in stranskih pecljih sestavljenega lista in plodovih. Iz nekaterih vzorcev oreha 
smo izolirali sumljive bakterijske kolonije rumene barve, kar je značilno za 
xantomonade. Z barvanjem po gramu in sistemom BIOLOG pa prisotnost bakterije 
Xanthomonas arboricola pv. juglandis nismo uspeli dokazati. Na prisotnost bakterije 
Xanthomonas arboricola  pv. corylina in Pseudomonas syringae pv. avellana smo 
analizirali 9 vzorcev leske. Leske niso imele tipičnih bolezenskih znamenj, ki jih 
povzročata omenjeni bakteriozi. V vzorcih leske z laboratorijskimi analizami nismo 
dokazali prisotnosti patogenih bakterij. Na prisotnost bakterij iz rodu Pseudomonas 
smo analizirali tudi 15 vzorcev oleandra s specifičnimi bolezenskimi znamenji. 
Bolezenska znamenja so bila prisotna na ogrodnih vejah na enoletnih poganjkih 
prav tako pa tudi na plodovih. V vseh 15 vzorcih smo potrdili prisotnost bakterije 
Pseudomonas syringae spp. savastanoi.
Sodelovali smo tudi pri sistematičnem nadzoru bakterijskega hruševega ožiga 
Erwinia amylovora v okviru katerega smo pregledali 592 različnih točk. Sistematični 
nadzor se je v skladu s programom izvajal v dveh časovnih obdobjih, prvič v 
obdobju julij - avgust in drugič v obdobju september – oktober. Nekatere točke 
smo pregledali enkrat in nekatere dvakrat. Posebno pozornost smo namenili 
nevtralnemu območju Dobrova – Polhov Gradec, kjer je bilo pregledanih večje 
število točk. V letu 2008 ni bilo večjega izbruha bolezenskih znamenj.

VIROLOGIJA
Sodelavci: dr. Mojca Viršček Marn, dr. Irena Mavrič Pleško, Janja Goršek, 
Gregor Kozlevčar

V letu 2008  smo v okviru posebnega nadzora v laboratoriju za virologijo 
Kmetijskega inštituta Slovenije na navzočnost Plum pox virusa (PPV) analizirali 
skupno 1164 vzorcev, ki so jih poslali fitosanitarni inšpektorji. 135 vzorcev so 
odvzeli iz razmnoževalnega materiala ob premeščanju iz držav EU. Nobeden 
od teh vzorcev ni bil okužen s PPV. Okužbo s tem virusom smo potrdili na 76 
vzorcih iz izolacijskih pasov. Žal smo v letu 2008 ponovno potrdili navzočnost 
PPV v objektih za  pridelavo razmnoževalnega materiala in sicer v dveh matičnih 
nasadih, enem zarodišču in štirih drevesnicah.

V okviru posebnega nadzora viroida vretenatosti krompirjevih gomoljev (Potato 
spindle tuber viroid, PSTVd) smo v letu 2008 opravili 121 analiz in navzočnost 
tega viroida potrdili na 38 vzorcih. 28 pozitivnih vzorcev je izviralo iz domače 
pridelave okrasnih rastlin vrste Solanum jasminoides. 10 pozitivnih vzorcev so 
firtosanitarni inšpektorji odvzeli pri premeščanju iz drugih držav EU. Okužbo 
smo potrdili na rastlinah S. jasminoides, S. rantonnetti in  Petunia spp. 
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V letu 2008 smo testirali skupno 326 vzorcev vinske trte na prisotnost ToRSV 
in drugih nepovirusov, od  tega 250 vzorcev v okviru strokovnih nalog s 
področja varstva rastlin, ostale pa v okviru drugih raziskovalnih projektov. 
Vzorce smo testirali na prisotnost Arabis mosaic nepovirusa (ArMV), Cherry 
leaf roll nepovirusa (CLRV), Grapevine fanleaf nepovirusa (GFLV), Raspberry 
ringspot nepovirusa (RpRSV), Strawberry latent ringspot nepovirusa (SLRSV), 
Tobacco ringspot nepovirusa (TRSV), Tomato black ring nepovirusa (TBRV) 
in Tomato ringspot nepovirusa (ToRSV).  V 58 vzorcih smo potrdili  okužbo z 
GFLV, na 3 vzorcih pa okužbo z ArMV. 

Detekcija virusa rumene pritlikavosti ječmena (Barley yellow dwarf luteovirus 
– BYDV) 
Sodelavci: dr. Irena Mavrič Pleško, dr. Mojca Viršček Marn, Meta Urbančič 
Zemljič, Gregor Kozlevčar, Aleksandra Podboj Ronta

Glede na to, da smo v letu 2007 potrdili okužbo z virusom rumene pritlikavosti 
ječmena (BYDV) na ovsu, smo tudi v letu 2008 opravili serološka testiranja žit. 
Namen raziskave je bil ugotoviti pogostnost okužbe z BYDV na žitih. Za serološko 
detekcijo smo uporabili tri različna komercialna protitelesa, specifična za tri 
serotipe BYDV – PAV, MAV in RPV. Okužbo s serotipom PAV smo ugotovili na 
ječmenu, pšenici in ovsu, s serotipom MAV na ječmenu, piri in ovsu, medtem 
ko smo okužbo s serotipom RPV ugotovili le na ovsu. Ugotovljene so bile tudi 
mešane okužbe z dvema serotipoma. BYDV je bil v Sloveniji ugotovljen že prej 
in sicer na ozimnem ječmenu v letih 1996 in 1997. Naše ugotovitve kažejo na 
možnost, da je BYDV precej razširjen na žitih v Sloveniji.

Najdba Blueberry red ringspot virusa na ameriški borovnici
Sodelavci: dr. Irena Mavrič Pleško, dr. Mojca Viršček Marn, mag. Darinka 
Koron (Odd. za sadjarstvo in vinogradništvo)

Blueberry red ringspot virus (BRRV) je DNA virus, ki okužuje ameriške borovnice 
in brusnice (cranberries). Razširjen je v ZDA, o njem pa so leta 1972 poročali 
tudi iz Češkoslovaške. V državi New Yersey se virus aktivno širi, medtem ko 
se v državi Michigan ne. To nakazuje na možnost prenosa z nevretenčarskim 
prenašalcem, ki je v prvi zvezni državi prisoten, v drugi pa ne. Bolezenska 
znamenja, ki jih virus povzroča, so naslednja: rdeči obročki na steblih poganjkov, 
starejših od enega leta, 2-6 mm velike rdeče-rjave okrogle pege ali obročki na 
listih in pegasta razbarvanja na dozorevajočih plodovih. Omenjena bolezenska 
znamenja smo opazili na rastlini ameriške borovnice sorte Coville. Za potrebe 
identifikacije virusa smo uvedli PCR metodo, ki naj bi specifično določala BRRV. 
Z uvedeno metodo smo pomnožili fragment DNA ustrezne velikosti, katerega 
nukleotidno zaporedje je tudi potrdilo našo domnevo o okužbi z BRRV.
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Najdba dveh virusov in potencialnega prenašalca na solati
Sodelavci: dr. Irena Mavrič Pleško, dr. Mojca Viršček Marn, Metka Žerjav, Janja 
Goršek, Gregor Kozlevčar

Kloroza listnih žil solate (lettuce big-vein disease) je pomembna virusna bolezen 
solate, ki pomembno vpliva na količino in kakovost pridelka. Z boleznijo sta 
povezana dva virusa, Lettuce big vein associated virus (LBVaV) and Mirafiori 
lettuce big-vein virus (MLBVV), vendar je, kot kaže, le MLBVV odgovoren za 
pojav bolezenskih znamenj na solati. Bledenje listnih žil in deformacije listov 
solate smo opazili v rastlinjaku v Ljubljani in v družinskem vrtu v okolici Sežane. 
Skupno RNA smo izolirali iz osmih vzorcev iz prve lokacije (6 simptomatičnih in 
dveh brez bolezenskih znamenj) in treh vzorcev iz druge lokacije. Po navedbah 

Znamenja okužbe 
z BRRV na listih 
ameriške borovnice

Znamenja okužbe z 
BRRV na plodovih 
ameriške borovnice
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iz literature smo uvedli multiplex RT-PCR metodo za detekcijo obeh virusov 
in rastlinskega gena za kontrolo uspešnosti izolacije. V vseh simptomatičnih 
vzorcih smo ugotovili okužbo z MLBVV, okužbe z LBVaV pa nismo ugotovili 
v treh simptomatičnih vzorcih iz prve lokacije. V vzorcih brez bolezenskih 
znamenj nismo potrdili okužbe z nobenim od iskanih virusov. Identiteto obeh 
virusov smo potrdili tudi z analizo nukleotidnega zaporedja. V koreninah petih 
analiziranih vzorcev smo po barvanju z barvilom trypan blue opazili zvezdaste 
oospore, značilne za glive iz rodu Olpidium, kar nakazuje možno prisotnost 
prenašalca virusa. Glive iz rodu Olpidium, predvsem O. brassicae so namreč 
prenašalci omenjenih virusov. Po naših podatkih je to prva najdba in potrditev 
okužbe solate z LBVaV in MLBVV.

Oospore v koreninah 
okužene solate 

Bolezenska znamenja 
kloroze listnih žil so-

late
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NEMATOLOGIJA
Sodelavci: dr. Gregor Urek, dr. Saša Širca, dr. Barbara Gerič Stare, Tadej Galič, 
Polona Strajnar

V letu 2008 smo v okviru posebnega nadzora krompirjevih ogorčic analizirali 
skupno 581 vzorcev tal, pobranih z 265,7 ha različnih pridelovalnih površin 
in 22 vzorcev rastnih substratov. Na ciste rumene krompirjeve ogorčice G. 
rostochiensis smo naleteli na dveh novih lokacijah na Gorenjskem, vendar so 
bile ciste v obeh primerih prazne, nevitalne. Cist bele krompirjeve ogorčice G. 
pallida v sklopu posebnega nadzora v letu 2008 v Sloveniji nismo ugotovili. V 
sklopu posebnega nadzora borove ogorčice Bursaphelenchus xylophilus smo 
pobrali in analizirali 81 vzorcev lesa. Na ogorčice rodu Bursaphelenchus smo 

Zap.
št.

Ogorčica
Gostiteljska 
rastlina/rastišče

Kraj

1 Bursaphelechus mucronatus 
Mamiya & Enda

Les, vzorec LPM Vodice, Kidričevo, 
vzorec iz Rusije

2 Bursaphelechus sp. Vzorec LPM Materija 
(Primorska)

3 Ditylenchus dipsaci radič, zemlja Dane pri Sežani 
(Primorska)

4 Globodera achilleae (Golden & 
Kindič) Behrens

Krompirišče Šentjanž 
(Koroška)

5 Pratylenchus sp. Vinograd Več vinogradov  
na Vipavskem
(Primorska)

6 Punctodera sp. Krompirišča Hrastje 
(Gorenjska)

7 Longidorus caespiticola Hooper Sadovnjak Brdo pri Lukovici 
(Gorenjska)

8 Longidorus helveticus Lamberti 
et al.

Vinograd Vrhpolje 
(Primorska)

9 Longidorus juvenilis Dalmasso Vinograd Litmerk 
(Štajerska)

10 Longidorus moesicus Lamberti, 
Choleva & Agostinelli

Vinograd Trška gora
(Dolenjska)

11 Meloidogyne incognita (Kofoid & 
White) Citwood

rastlinjak Bilje, Vrtojba 
(Primorska)

12 Xiphinema vuittenezi Luc et. 
al.

Vinograd Litmerk 
(Štajerska)

13 Xiphinema index Thorne & Al-
len

Vinograd Več vinogradov na Vi-
pavskem (Primorska)

14 Xiphinema pachtaicum (Tulaga-
nov) Kirjanova

Vinograd Več vinogradov na Vi-
pavskem (Primorska)

Pomembnejše rastlinsko parazitske ogorčice, ki smo jih izločili iz analiziranih 
vzorcev v letu 2008
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naleteli v 10 analiziranih vzorcih. V devetih primerih smo ugotovili vrsto B. 
mucronatus, v enem pa nedoločeno vrsto  Bursaphelenchus sp., na katero smo 
naleteli v Materiji na Primorskem Vrsto trenutno še analiziramo, vendar lahko 
na podlagi morfoloških znamenj trdimo, da ne gre za borovo ogorčico. Vrsta 
B. mucronatus je bila ugotovljena v enem vzorcu lesne pakirne embalaže, ki je 
izviral iz Rusije, ugotovili pa smo jo tudi v štirih vzorcih iz okolice Brnika in v 
štirih vzorcih iz okolice Kidričevega. Borova ogorčica Bursaphelenchus xylophilus 
v Sloveniji še ni bila ugotovljena. V okviru preučevanja drugih karantenskih in 
gospodarsko škodljivih rastlinsko parazitskih vrst smo analizirali 230 vzorcev, 
pobranih v različnih trajnih nasadih (vinogradi, sadovnjaki), njivskih površinah 
in zaprtih prostorih (rastlinjaki, plastenjaki). 

ENTOMOLOGIJA
Sodelavci: mag. Špela Modic, dr. Peter Kozmus, dr. Gregor Urek, Marko Mechora, 
Vojko Škerlavaj

Posebni nadzor koruznega hrošča (Diabrotica virgifera virgifera LeConte) v 
Sloveniji

Škodljivca smo v Sloveniji prvič našli leta 2003 na vzhodu v Pomurju in 
Podravju vzdolž meje z Madžarsko in Hrvaško ter na zahodu na Goriškem 

Populacijska dinamika koruznega hrošča leta 2008. Slika prikazuje številčnost ulova 
škodljivca ne feromonske vabe PAL.
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v bližini meje z Italijo. V letu 2008 smo od junija do oktobra sistematično 
spremljali njegovo širjenje in številčnost populacij po Sloveniji. Na vsaki 
nadzorni točki smo postavili feromonsko vabo Csalomon® PAL. Na območjih, 
kjer smo pričakovali večji napad škodljivca, smo postavili tudi rumeno lepljivo 
ploščo Pherocon AM za ugotavljanje kritičnega števila hroščev. Skupno smo po 
Sloveniji postavili 214 PAL feromonskih vab. Od teh na 26 lokacijah koruzni 
hrošč ni bil najden. Večino vseh hroščev (36723) smo ulovili na feromonske 
vabe, največ v severovzhodni Sloveniji. 
Ugotovili smo, da je v letu 2008 populacija koruznega hrošča v napadenih 
območjih, v primerjavi z letom 2007, še narasla. Z napadenega in zadrževalne 
območja se je hrošč širil naprej v notranjost države in sicer najbolj izrazito ob 
glavnih prometnih vpadnicah. Prav tako je razvidno, da se je škodljivec širil 
proti osrednji Sloveniji z jugovzhoda, kar je posledica njegovega naravnega 
širjenja iz prvotnega žarišča. Hkrati pa se je širil tudi z jugozahoda, kjer gre 
za drugo pomembnejše strnjeno območje škodljivca v Evropi. Z Goriškega 
območja se je škodljivec razširil za približno 25 km (Notranjska), medtem ko 
se je z vzhoda države razširil za približno 8 km proti Osrednji Sloveniji in 
dosegel Ljubljano.
V okviru spremljanja naleta koruznega hrošča v letu 2008, smo prve odrasle 
osebke škodljivca ulovili na feromonske vabe konec junija. Prvi in največji 
nalet hroščev je bil konec julija oziroma v začetku avgusta. Drugi, sicer manjši 
nalet hroščev pa je bil v drugi polovici avgusta.

Prikaz dinamike leta odraslih osebkov koruznega hrošča ulovljenih na feromonske 
vabe v letu 2008
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Letni program sistematičnega ugotavljanja navzočnosti kitajskega kozlička 
(Anoplophora chinensis) in azijskega kozlička (A. glabripennis) v Sloveniji 
za leto 2008

V letu 2008 smo zaradi nevarnosti vnosa v Slovenijo, pričeli s sistematičnim 
ugotavljanjem navzočnosti kitajskega (Anoplophora chinensis) in azijskega 
kozlička (A. glabripennis). Izhajata iz vzhodne Azije, kjer povzročata škodo na 
številnih lesnatih rastlinah. Škodo povzročajo predvsem ličinke, ki se zavrtajo 
v deblo, pri kitajskem kozličku pa tudi v korenine.  

Kitajski kozliček je bil že večkrat zanesen v Evropsko unijo (EU) s pošiljkami 
sadik javorja in bonsajev iz daljnega vzhoda, predvsem iz Kitajske, in je danes 
navzoč v Italiji na območju pokrajine Lombardija in v Rimu. Poleg tega so 
bile posamezne najdbe evidentirane tudi na Nizozemskem, v Nemčiji, Franciji, 
Litvi, Veliki Britaniji, Švici in v Avstriji. Evropska komisija je zato 11. novembra 
2008 sprejela nujne ukrepe proti vnosu in širjenju kitajskega kozlička (odločba 
2008/840/ES).

Azijski kozliček je bil v Evropo zanesen z lesenim pakirnim materialom pri 
uvozu granita iz Kitajske. Večkrat se je pojavil na drevesih v okolici skladišč 
uvoznikov. Doslej je bil v EU najden v Veliki Britaniji, Avstriji, Nemčiji, na 
Poljskem, v Franciji, Danskem, Češki, Nizozemski, Belgiji in v Italiji. 

Cilj programa je zgodnje odkritje morebitne navzočnosti obeh kozličkov v 
Sloveniji. V letu 2008 je ugotavljanje potekalo predvsem pri rastlinah in lesnem 
pakirnem materialu, kjer je tveganje za vnos in širjenje največje. Nevarnost za 
vnos kitajskega kozlička predstavlja predvsem uvoz sadik gostiteljskih rastlin in 
bonsajev iz držav, kjer je škodljivec navzoč, pri azijskem kozličku pa je velika 
možnost za vnos predvsem z lesenim pakirnim materialom (palete, zaboji in 
leseni podporni material).

Vizualni pregledi gostiteljskih rastlin so bili opravljeni predvsem na naslednjih 
mestih: (a) v parkih, na parkiriščih in na drugih javnih mestih, (b) v primestnih 
gozdovih in na posamičnem gozdnem drevju zunaj naselij, (c) na vstopnih 
mestih ob uvozu in v skladiščih uvoznikov ter v njihovi okolici, (d) v vrtnih 
centrih in na drugih prodajnih mestih po celi Sloveniji, (e) na mestih pridelave 
gostiteljskih rastlin (gozdne in okrasne drevesnice). Največ pregledov je bilo 
opravljenih med vegetacijo od junija do oktobra, ko je mogoče najti odrasle 
kozličke.

Predmet pregleda so bile najpogostejše gostiteljske rastline kitajskega in azijskega 
kozlička: 
javor (Acer spp.), platana (Platanus spp.), breza (Betula spp.), bukev (Fagus 
spp.), hrast (Quercus sp.), gaber (Carpinus spp.), leska (Corylus spp.), jablana 
(Malus spp.), topol (Populus spp.) in vrba (Salix spp.)
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Ob pregledih, ki so bili opravljeni v letu 2008 na rastlinah ali lesenih pakiranjih, 
nismo ugotovili nobenih znakov, ki bi nakazovali navzočnost kozličkov. 

Spremljanje in determinacija listnih uši v krompirju

V letu 2008 smo sistematično spremljali dinamiko leta listnih uši na štirih 
območjih pridelave semenskega krompirja: Lahovče, Jablje, Šentvid pri Stični 
ter Libeliče. Med vegetacijo krompirja smo, z rumenimi lovnimi (Moerickovimi) 
posodami, ugotavljali pojavljanje in zastopanost vrst listnih uši. 
Ugotovili smo, da je največ ujetih listnih uši iz družine Aphlididae pripadalo 
rodu Aphis. Te so se pojavljale skozi celo rastno sezono. Spomladanski prelet 
listnih uši smo ugotovili v prvi dekadi maja. Na vseh proučevanih lokacijah 
se je med prvimi številčnejše pojavila črna fižolova uš (Aphis fabae), ugotovili 
pa smo tudi sivo breskovo uš (Myzus persicae). Število listnih uši je v maju 
naraščalo in doseglo kulminacijo v prvi dekadi junija, nato je počasi upadlo. 
Od skupno 911 ulovljenih osebkov krilatih oblik listnih uši je bilo približno 70 

Mokasta kapusova uš 
(Brevicoryne brassi-

cae) 

Zelena jablanova uš 
(Aphis pomi) 



 143

 Kmetijski inštitut Slovenije  

% virusonosnih. Kritično število sive breskove uši na proučevanih lokacijah 
ni bilo doseženo.
Leto 2008 je bilo eno najbolj deževnih let (zlasti junij), kar je ugodno vplivalo 
na razvoj in širjenje pravih listnih uši. V večjem številu so se pojavljale: črna 
fižolova uš (Aphis fabae), korenjeva listna uš (Cavariella aegopodii), čremsina uš 
(Rhopalosiphum padi) in hmeljeva listna uš (Phorodon humuli). Poleg tega smo 
opazili, da narašča število vrste Aphis spiraecola Patch, ki pa je zelo podobna 
zeleni jablanovi uši Aphis pomi.

Razvoj in uvedba molekularne metode za identifikacijo pravih listnih uši 
(Sternorrhyncha: Aphidoidea)

V letu 2008 smo pričeli z delom na področju molekularne identifikacije pravih 
listnih uši, ki predstavlja nadgradnjo morfološki identifikaciji. Morfološki 
identifikacijski ključi so na voljo le za določevanje krilatih in nekrilatih oblik 
pravih listnih uši, medtem ko je z molekularnimi pristopom poleg odraslih uši 
mogoče identificirati tudi nižje razvojne stadije (nimfe). Poleg tega je znotraj vrst 
nemalokrat prisotna tudi morfološka variabilnost, ki morfološko identifikacijo 
otežuje. Pri identifikaciji smo se osredotočili na več kot 700 bp dolgo regijo 
gena za citokrom oksidazo I (COI) v mitohondrijski DNK. Za identifikacijo 
smo uporabili metodo sekveniranja, s katero je mogoče najti razlike znotraj 
nukleotidnega zaporedja. Sekvenirali smo 32 listnih uši iz desetih rodov 
družine Aphididae. Ugotovili smo sorazmerno visoko stopnjo polimorfizma 
med vrstami (6 - 13%), znotraj vrst pa je bila vrednost manjša (0 - 1.5%). Z 
analizo smo potrdili vseh 16 vrst listnih uši in tezo, da je regija COI primerna 
za razločevanje določenih vrst listnih uši. 

Sistematični nadzor kostanjeve šiškarice (Dryocosmus kuriphilus Yasamutsu) 
na ljubljanskem in gorenjskem območju

Kostanjeva šiškarica Dryocosmus kuriphilus (Yasumatsu 1951) je karantenski 
škodljivec, ki  ogroža naravne sestoje kostanja in nasade pravega kostanja 
(Castanea sativa). Osica izvira iz Kitajske, v Slovenijo je prišla s sadikami leta 
2005. Trenutno se širi na Goriškem (območje Sabotina) in na Tolminskem. V 
okviru sistematičnega nadzora smo na območju osrednje Slovenije pregledali 
71 rastišč kostanja, pretežno na območju Posavskega hribovja, kjer je kostanj 
najbolj razširjen, pa tudi v okolici Ljubljane, v Polhograjskih Dolomitih in na 
Gorenjskem. Večina pregledanih kostanjev je bila v naravnih sestojih, manjši 
delež pa v treh nasadih gojenega kostanja. Navzočnosti škodljivca oz. njegovih 
poškodb nismo ugotovili nikjer. Imetnike nasadov smo opozorili na nevarnost, 
ki jo škodljivec predstavlja za kostanj in na znamenja, na katere naj bodo 
pozorni.
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GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SISTEM NA PODROČJU  
VARSTVA RASTLIN

Sodelavec: Matej Knapič

Z ustrezno GIS podporo smo sodelovali pri načrtovanju ukrepov, izdajanju 
in izvajanju odločb Fitosanitarne uprave, poročanju kot tudi k boljšemu 
argumentiranju fitosanitarnih ukrepov na področju varstva rastlin na nacionalni 
in EU ravni. 

Z uporabo ESRI programske opreme (ArcGIS – Arc Info) smo zagotavljali 
uspešno podporo pri nadzoru in preprečevanju širjenja karantenskih škodljivih 
organizmov. Največ aktivnosti smo opravili na področju spremljanja koruznega 
hrošča (Diabrotica virgifera), hruševega ožiga (Erwinia amylowora), hmeljeve 
uvelosti (Verticillium spp.), rumenic vinske trte (Flavescence doreé) in krompirjevih 
ogorčic (Globodera rostochiensis in G. pallida). 

Koruzni hrošč
V okviru strokovnega dela smo v začetku leta pripravili ustrezne prostorske 
podatke za predtisk obrazcev pridelave kmetijske pridelave, temu pa je sledila 
osnovna podpora pri vzpostavitvi monitoring točk feromonskih vab za spremljanje 
naleta koruznega hrošča. Naredili smo tudi analizo sprememb pridelave koruze 

Pridelava koruze/Površina

Razmejeno 
območje v 2004

Razmejeno 
območje v 2005

Skupna 
površina  
v SLOVzhod Zahod Vzhod Zahod

Koruza skupno v 2004 (ha) 20023 318 79309*

Koruza v monokulturi v 2004 (ha) 3591 107 21879

Delež monokulture v 2004 (%) 18 34 28

Koruza skupno v 2005 (ha) 17007 299 11058 2 65513

Koruza v monokulturi v 2005 (ha) 1312 52 3081 0 15272

Delež monokulture v 2005 (%) 8 17 28 0 23

Koruza skupno v 2006 (ha) 17163 325 9781 2 64462

Koruza v monokulturi v 2006 (ha) 339 12 1414 0 7908

Delež monokulture v 2006 (%) 2 4 14 0 12

Koruza skupno v 2007 (ha) 20886 368 9734 1 65534

Koruza v monokulturi v 2007 (ha) 363 9 438 / 6317

Delež monokulture v 2007 (%) 2 3 5 ** 10

*Skupna površina je skoraj 10% večja kot so bili uradni podatki Statističnega urada kot posledica 
različnega zajema podatkov; 
** Samo en hektar koruze znotraj razmejenega območja

Sprememba kmetijske prakse v pridelavi koruze v obdobju 2004 do 2007
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na razmejenih območjih, kjer smo ugotovili, da pridelovalci koruze v veliki 
meri spoštujejo predpisan kolobar, saj je na razmejenih območjih iz leta 2004 
manj kot 3 % celotne pridelave koruze v nepravilnem kolobarju. 
Ob koncu leta smo z dodatnimi GIS analizami sodelovali pri pripravi poročila 
za evropsko komisijo o stanju in širjenju koruznega hrošča v 2008.

Krompirjeve ogorčice
Pri posebnem nadzoru širjenja krompirjevih ogorčic (Globodera rostochiensis in 
G. pallida) smo nudili osnovno podporu sledenju izvajanja nadzora na terenu. 
V letu 2008 smo sodelovali pri oblikovanju dopolnitve odločbe o razmejitvi 
območja napada in zatiranju rumene krompirjeve ogorčice G. rostochiensis.

Rumenice vinske trte 
Pri posebnem nadzoru trsnih rumenic smo za potrebe zatiranja in obvladovanja 
zlate trsne rumenice (Flavescence doreé) pripravili podatke za izdajo spremembe 
odločbe Fitosanitarne uprave o razmejitvi žarišč in varnostnih območij na 
Koprskem območju ter na novo, v Posavju v okolici Brežic.

Hrušev ožig
Pri podpori izvajanja nadzora hruševega ožiga (Ervinia amylovora) je bilo v letu 
2008 nekoliko manj aktivno kot leto 2007, saj so bile izdane štiri spremembe 
odločb. Pri vsaki spremembi smo izdelali ustrezen slikovni material kot dodatek 
k odločbi ter sodelovali pri določitvah statusa žarišč. Sproti smo urejali tudi 
metapodatkovni del prostorskih podatkov, medtem ko je ažurnost posodobitev 
na GIS strežniku FURS-a bila nekoliko slabša oziroma počasnejša.

Hmeljeva uvelost
Za potrebe posebnega nadzora hmeljeve uvelosti – Verticillium spp. in potrebe 
fitosanitarne uprave smo dopolnili bazo širjenja glive s stanjem okužb v 2008 
ter na novo določili varnostno območje. Prav tako smo s prostorsko analizo 
določili novo bazo površin matičnih hmeljišč, ki se spreminja tudi glede na 
spremembe varnostnega območja. 

Delno kontrolo podatkov ter vizualizacijo posebnih nadzorov na različnih 
preglednih kartah smo izvedli tudi za ostale škodljive organizme, kjer se izvaja 
posebni nadzor. 

OPAZOVALNO NAPOVEDOVALNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN 

Sodelavci: Vojko Škerlavaj, Meta Urbančič Zemljič, Marko Mechora

V okviru Opazovalno napovedovalne službe za varstvo rastlin smo tudi v letu 
2008 spremljali pojav in razvoj gospodarsko pomembnih škodljivih organizmov 
na sadnem drevju, vinski trti, v posevkih žit, v krompirju in v nekaterih 
vrtninah. Spremljali smo potek razvoja kmetijskih rastlin in za potrebe službe 
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zbirali vremenske podatke z območja Ljubljane in Gorenjske, preko mreže 
agrometeoroloških postaj. Informacije o stanju kmetijskih rastlin in razvoju 
škodljivih organizmov smo pridobivali z lastnimi opazovanji in s pomočjo 
nekaterih kmetijskih svetovalcev, tehnologov in pridelovalcev. Na osnovi zbranih 
biotičnih in vremenskih podatkov ter s pomočjo orientacijskih izračunov in 
opozoril nekaterih modelov za prognoziranje razvoja bolezni oz. škodljivcev, 
smo pripravljali opozorila in priporočila za varstvo kmetijskih rastlin. Pripravljali 
smo lokalna obvestila za območje osrednje Slovenije in Gorenjske ter globalna 
obvestila, ki so se nanašala na najpomembnejše bolezni in škodljivce na celotnem 
območju Slovenije. S pripravo rednih varstvenih napotkov, namenjenih pretežno 
sadjarjem, poljedelcem in vinogradnikom, smo začeli ob koncu februarja. Do 
septembra smo pripravili 10 obvestil za varstvo koščičarjev, 23 za varstvo 
jablan in hrušk oz. pečkarjev, 16 za varstvo vinske trte, 8 za varstvo žit, 13 
za krompir, po 2 za koruzo, paradižnik, kumare in čebulo ter 1 opozorilo o 
kostanjevi šiškarici. Obvestila smo objavljali na spletnih straneh Fito-info in 
KIS, v dnevniku Delo in tedniku Kmečki glas ter na telefonskem odzivniku 
Kmetijskega inštituta Slovenije. S številnimi pridelovalci z območja Ljubljane 
in Gorenjske smo tudi neposredno sodelovali tako, da smo skupaj pregledovali 
objekte in jim na kraju samem nudili strokovno podporo. V sodelovanju s 
svetovalno službo pri Kmetijskem zavodu Ljubljana smo pripravili tudi več 
predavanj za izobraževanje sadjarjev in jagodičarjev.   

Tudi to leto so kmetijsko pridelavo v veliki meri krojile vremenske razmere, 
predvsem temperature in padavine, ki so odločilno vplivale na razvoj rastlin, 
pojavljanje bolezni in škodljivcev, na njihovo širjenje in posredno na možnosti 
njihovega obvladovanja. Podobno kot nekaj zadnjih let se je po razmeroma mili 
zimi vegetacija začela zgodaj, drevje je odganjalo že v drugi polovici februarja. 
V toplejših območjih so v začetku marca že zacveteli prvi koščičarji. Ohladitve, 
ki so sledile, so nato upočasnile razvoj rastlin in ponekod na Primorskem in 
Posavju povzročile pozebo marelic in zgodnjih sort breskev. V povprečju je 
bila pomlad v večjem delu Slovenije dokaj hladna in deževna,  razvoj rastlin je 
bil počasen. Take razmere so ugodno vplivale na pojav in širjenje bolezni kot 
je breskova kodravost, škrlup, cvetna monilija, monilija na borovnicah, listna 
luknjičavost koščičarjev in podobne, ki potrebujejo za razvoj predvsem veliko 
vlage. Zaradi okužb koščičarjev s cvetno monilijo so se spomladi sušili vršički 
poganjkov, socvetja in plodovi. Hladno in deževno vreme v marcu in aprilu 
je botrovalo močnim okužbam nasadov ameriških borovnic z glivo Monilinia 
vaccinii-corymbosi. Na območju Borovnice je bil izpad pridelka 30 % do 50 %, 
v Drenovem griču 75 %. Pridelovalci se soočajo z velikimi problemi, ker pri 
nas ni na voljo pripravkov, s katerimi bi bolezen lahko pravočasno in uspešno 
preprečili. Hladno vreme tudi ni ustrezalo bakterijskim boleznim kot je npr. 
hrušev ožig, zato letos na jablanah in hruškah ni bilo večjega pojava cvetnih 
okužb. Sadjarjem je največ preglavic povzročal škrlup. Pogoste padavine v 
večjem delu Slovenije so v obdobju od aprila do sredine junija omogočale 
veliko število primarnih okužb. Kjer sadjarji drevja niso uspeli pravočasno in 
uspešno zavarovati pred primarnimi okužbami, so imeli kasneje velike težave 
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tudi s sekundarnimi. V takih nasadih je bilo potrebno zaustaviti infekcije z 
učinkovitimi sistemičnimi pripravki, kombiniranimi z dotikalnimi fungicidi. 
Med letom in v jeseni so plodove vseh vrst sadja okuževale tudi druge glive, 
poleg rodu Monilinia še iz rodu Nectria, Phoma, Colletotrichum, Fusarium, 
Botrytis in podobnih. 

Podobno se je dogajalo v vinogradih pri varstvu pred peronosporo vinske trte. 
Zaradi stalne in obilne vlage je bilo veliko primarnih in sekundarnih okužb 
mladega listja, kabrnkov in pozneje grozdičev. Padavine v obliki močnih nalivov 
so spirale škropilno oblogo. V takih razmerah so bila za uspešno varstvo potrebna 
pravočasna in redna škropljenja rastlin predvsem s pripravki z dobrim sistemičnim 
delovanjem. K dobri učinkovitosti škropljenja je poleg izbire pripravka prispeval 
tudi primeren razmak med škropljenji oz. upoštevanje bujnosti rasti vinske trte. 
Raba sistemičnih ali delno sistemičnih pripravkov je bila priporočljiva še vse 
do konca julija. Med škodljivci vinske trte so letos največ škode povzročile 
pršice šiškarice zgodaj spomladi, med odganjanjem brstov. V zadnjih letih je 
odmiranje popkov zaradi njihove prerazmnožitve vse bolj pogosto. 
Leto je bilo ugodno tudi za razvoj krompirjeve plesni, ki se je začela pojavljati že 
v prvih dneh junija in je v nekaterih nasadih, kljub škropljenju, naredila veliko 
škode. V razmerah kot so bile letošnje je krompirjeva plesen težko obvladljiva. 
Za uspešno zaščito nasada je potrebno upoštevati vse dejavnike, ki vplivajo 

Ramularia collo-cygni - trosonosci s trosi 
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na razvoj bolezni. Važen je pravočasen začetek škropljenja, pravilna izbira 
sredstva, redno obnavljanje škropilne obloge in dober nanos škropiva. Ko je 
infekcijski pritisk glive velik oz. so razmere za njen razvoj ugodne in krompir 
bujno raste, je nujna preventivna raba sistemičnih fungicidov. Kasneje, ko se 
bolezen v nasadu ali bližnji okolici že pojavi, je bolje sistemike nadomestiti s 
fungicidi z delno sistemičnim ali dotikalnim delovanjem. Takšen način izbire 
narekuje tudi pri nas dokazana navzočnost odpornih sojev krompirjeve plesni na 
fungicid metalaksil, ki je med najpogosteje uporabljenimi sistemičnimi fungicidi 
v krompiriščih. Leto je bilo razmeroma ugodno za gojenje žit. Posevki ozimin 
so bili zgodaj spomladi v glavnem zdravi, nekateri so bili precej zapleveljeni. V 
ječmenu smo opažali močnejši pojav okužb, z do nedavnega manj znano glivo 
Ramularia collo-cygni. Gliva povzroča na listih ječmena drobne, nekrotične pege, 
na videz zelo podobne nekrozam, ki so posledica delovanja nekaterih abiotskih 
dejavnikov. Gliva je kot kaže precej razširjena, saj je bila laboratorijsko potrjena 
na številnih lokacijah po celi Sloveniji. V dobrih razmerah lahko povzroči 
precejšnje izgube pridelka. Zaradi pogostega dežja med klasenjem pšenice 
je bilo veliko klasov okuženih z glivami iz rodu Fusarium. Med zorenjem so 
posevki marsikje polegli zaradi neurij z močnim vetrom in točo.

Bolezenska znamenja okužbe ječmena z glivo Ramularia collo-cygni
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fibres. Tekstilec, 2008, letn. 51, št. 7/9, str. 231-241. [COBISS.SI-ID 2837864] 



150 

 Poročilo o delu 2008

11. UREK, Gregor, ŠIRCA, Saša, GERIČ STARE, Barbara, DOLNIČAR, Peter, STRAJNAR, 
Polona. The influence of potato cyst nematode G. rostochiensis infestation on different potato 
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1.04 Strokovni članek
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1.05 Poljudni članek
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[1-3]. http://www.kvarkadabra.net/article.php/Ali-je-norost-nalezljiva-bolezen. [COBISS.SI-ID 
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1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)
33. ČERGAN, Zoran, DOLNIČAR, Peter, KAPUN, Stanko, KNAPIČ, Matej, POJE, Tomaž, 
SUŠIN, Janez, ŠKERLAVAJ, Vojko, UGRINOVIĆ, Kristina, VERBIČ, Janko, VERBIČ, Jože, 
ZEMLJIČ, Andrej. Poljedelstvo in zelenjadarstvo v spremenjenih podnebnih razmerah. V: 
ZGONEC, Uroš (ur.). Podnebne spremembe in skupna kmetijska politika. Ljubljana: Kmetijsko 
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S.... Prevalence and genetic structure of PPV-M in six European countries. V: ÇAGLAYAN, 
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46. MAVRIČ, Irena, VIRŠČEK MARN, Mojca, ŽERJAV, Metka. Diagnosis of viruses and vector 
associted with lettuce-vein disease in Slovenia. V: VERHOEVEN, J. T. (ur.), VETTEN, Josef H. 
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Maruša (ur.). The 3rd Conference of the International Working Group on Legume and Vegetable 
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47. MODIC, Špela, SCHROERS, Hans-Josef, UREK, Gregor. Survival of eggs of Diabrotica 
virgifera virgifera during winter and isolation of some of their fungal enemies. V: Harmonise 
the strategies for fighting Diabrotica virgifera virgifera : Closing EU-project meeting : Sunday 25 
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Universität Göttingen, 2008, [Str. 54]. [COBISS.SI-ID 2701928] 

48. MUNDA, Alenka, ŠKERLAVAJ, Vojko, ŽERJAV, Metka. Parazitske vrste čašic iz rodu Mo-
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V: JOGAN, Nejc (ur.), FRAJMAN, Božo (ur.), STRGULC-KRAJŠEK, Simona (ur.), ŠKORNIK, 
Metka (ur.), BAČIČ, Tinka (ur.), GREBENC, Tine (ur.). Posebna številka ob Simpoziju Flora in 
vegetacija Slovenije 2008 : Ljubljana, Slovenija, 17. in 18. oktober 2008 : simpozij je posvečen 
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pos. št.). Ljubljana: Botanično društvo Ljubljana, 2008, str. 52. [COBISS.SI-ID 2822760] 

49. OERTEL, Bernhard, FELDMANN, Thomas, BATZER, Jean Carslon, GLEASON, Mark 
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group. V: MARTELLI, G. P. (ur.). X International Fusarium and Fusarium Genomics Workshop 
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ka, MUNDA, Alenka, FRANK, Jana. High incidence of Fusarium avenaceum (Nectriaceae, 
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1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
54. SIMONČIČ, Andrej, KNAPIČ, Matej, VERBIČ, Jože, SUŠIN, Janez. Koruza in okolje. 
V: ČERGAN, Zoran. Koruza. Ljubljana: Kmečki glas, 2008, str. 281-295, ilustr., graf. prikazi. 
[COBISS.SI-ID 2863976] 

55. UREK, Gregor, MODIC, Špela. Škodljivci koruze. V: ČERGAN, Zoran. Koruza. Ljubljana: 
Kmečki glas, 2008, str. 107-150, ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2862696] 

56. ŽERJAV, Metka. Bolezni koruze. V: ČERGAN, Zoran. Koruza. Ljubljana: Kmečki glas, 
2008, str. 151-171, ilustr. [COBISS.SI-ID 2862952] 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.02 Strokovna monografija
57. ČERGAN, Zoran, DOLNIČAR, Peter, JUŽNIK, Marjan, MODIC, Špela, OBAL, Andrej, ZA-
DRGAL, Viktor. Semenarske informacije za leto 2007, Krompir, krmne rastline in zelenjadnice, 
(Prikazi in informacije, 265). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2008. 32 str., tabele. ISBN 
978-961-6505-37-6. [COBISS.SI-ID 242932736] 

58. ČERGAN, Zoran, DOLNIČAR, Peter, KNAPIČ, Matej, POJE, Tomaž, SUŠIN, Janez, 
ŠKERLAVAJ, Vojko, UGRINOVIĆ, Kristina, VERBIČ, Janko, VERBIČ, Jože, ZEMLJIČ, Andrej, 
KAPUN, Stanko, HARDI, Zvonko (ur.). Tehnološka priporočila za zmanjšanje občutljivosti 
kmetijske pridelave na sušo : poljedelstvo, travništvo, zelenjadarstvo in hmeljarstvo. Ljubljana: 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2008. 43 str., fotogr. ISBN 978-961-6299-
98-5. [COBISS.SI-ID 239268864] 

2.05 Drugo učno gradivo
59. BUKOVEC, Mirjam, JURC, Maja, JURC, Dušan, TRDAN, Stanislav, UREK, Gregor, VIRŠČEK 
MARN, Mojca, KNAPIČ, Vlasta (ur.). Zdravstveno varstvo rastlin : registracija in rastlinski 
potni list : [gradivo za usposabljanje]. Ljubljana: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano, Fitosanitarna uprava Republike Slovenije, 2008. 219 str., ilustr. ISBN 978-961-92549-0-5. 
[COBISS.SI-ID 242230016] 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav
60. GERIČ STARE, Barbara, UREK, Gregor, ŠIRCA, Saša, KNAPIČ, Matej, DOLNIČAR, Peter, 
MEGLIČ, Vladimir. Karakterizacija patotipov rumene krompirjeve ogorčice Globodera rostoc-
hiensis in ovrednotenje raznolikosti (polimorfizmov) virulentnih genov : zaključno poročilo o 
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(CRP) »Konkurenčnost Slovenije 2006-2013«. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, 2008. 15 str. 
[COBISS.SI-ID 2264230] 

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela
62. BEVK, Danilo, GRAD, Janez, GOGALA, Andrej, JENIČ, Aljaž, KOZMUS, Peter. Čmrlji 
: nepogrešljivi opraševalci. [Ljubljana]: Čebelarska zveza Slovenije, Čebelarska svetovalna 
služba, 2008. 1 plakat, barve. [COBISS.SI-ID 25180633] 
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IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.11 Radijski ali TV dogodek
63. KOZMUS, Peter. Izginjanje čmrljev. Ljubljana: Radio Slovenija, 1. program, oddaja Kme-
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3.25 Druga izvedena dela
73. KNAPIČ, Matej, UREK, Gregor. Širjenje koruznega hrošča 2004 - 2008 in kolobar : Fitosa-
nitarni dnevi, Moravske toplice, 18.-19. december 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 2861416] 
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77. MODIC, Špela, ŠKERLAVAJ, Vojko. Talni škodljivci pri zelenjadnicah : predavanje na izob-
raževanju za kmete in svetovalce: Zelenjadarske urice, Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana, 
1. dec. 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 2836328] 
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V letu 2008 so bili na Oddelku zaposleni: trije raziskovalci in en tehnični 
sodelavec (en raziskovalec ima doktorat znanosti, dva imata magisterij).  
Poudarek v zadnjih letih je na raziskavah s področja alternativnih virov 
energije v kmetijstvu (posebej na bio gorivih, kot so bio diesel, rastlinska olja 
za energetske namene in bioplin), mehanskih lastnosti tal, strojev in sistemov 
za obdelavo tal, ciljnega nanašanja zaščitnih sredstev itn.  Strokovno delo 
je usmerjeno v razvoj kmetijskih strojev in traktorjev za domačo industrijo, 
testiranje traktorjev in drugih kmetijskih strojev v eksploatacijskem delovanju, 
razvoj merilne opreme za električno merjenje mehanskih veličin na kmetijskih 
strojih in traktorjih, usklajevanje kmetijskih strojev glede veljavnih predpisov 
za varno uporabo in organizacijo strokovnih seminarjev. 
Objekti in večja oprema oddelka: laboratorij za kmetijsko strojništvo Jable pri 
Loki pri Mengšu, laboratorij za fizikalne meritve Ljubljana, traktor moči 100 
kW, traktor moči 110 kW, traktor moči 30 kW, laboratorijsko terensko vozilo, 
večnamenska naprava za testiranje kmetijskih strojev in traktorjev, merilna zavora 
za določanje moči traktorjev in motorjev, naprava za ugotavljanje statičnega kota 
prevrnitve traktorjev in kmetijskih strojev, naprava za kalibriranje dinamometrov, 
naprava za ugotavljanje raztržne sile kmetijskih materialov, eksperimentalna 
stiskalnica za stiskanje olja iz različnih semen rastlin, bevameter - naprava za 
ugotavljanje mehanskih lastnosti tal in situ, vrtalnik za odvzem neporušenih 
vzorcev tal itn.    

NASLOVI NALOG ODDELKA IN PODROČIJ DELA 

RAZISKOVALNO IN RAZVOJNO DELO 

Domači projekti 

Informacijska podpora pri odločanju z vidika prehodnosti terena 2006- 2008, 
Tehnološki program Tehnologija za varnost in mir 2006 - 2012
Nosilec: CGS plus d.o.o.
Nosilec KIS: dr. Borut Vrščaj (Centralni laboratorij)
Sodelavci: mag. Tone Godeša, dr. Viktor Jejčič, mag. Tomaž Poje
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Vzpostavitev sistema multi disciplinarnega informacijskega  prostora 2007– 
2009 
Tehnološki program Tehnologija za varnost in mir 2006 - 2012
Nosilec KIS: dr. Borut Vrščaj (Centralni laboratorij)
Sodelavci: mag. Tone Godeša

Preučitev tehničnih možnosti za obvladovanje koruznega hrošča v Sloveniji, 
2006 – 2008 CRP »Konkurenčnost Slovenije 2006 – 2013«
Nosilec: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
Nosilec KIS: dr. Viktor Jejčič 
Sodelavci: mag. Tomaž Poje, mag. Tone Godeša

MEDNARODNI PROJEKTI 

CIVITAS II – MOBILIS 2005 - 2009, Uvajanje biodieselskega goriva, 
6. okvirni program EU za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitve
Nosilec: Mestna občina Ljubljana 
Nosilec KIS: dr. Viktor Jejčič 
Sodelavca: mag. Tomaž Poje, mag. Tone Godeša

CIVITAS - ELAN  2008 - 2012, Uvajanje rastlinskega olja za gorivo, 
7. okvirni program EU za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitve
Nosilec: Mestna občina Ljubljana 
Nosilec KIS: dr. Viktor Jejčič 
Sodelavca: mag. Tomaž Poje, mag. Tone Godeša

Intelligent energy Europe - Biogas Regions 2007 - 2010, 
6. okvirni program EU za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitve
Nosilec: Rhonalpenergie-Environnement (RAEE) France 
Nosilec KIS: dr. Viktor Jejčič 
Sodelavca: mag. Tomaž Poje, mag. Tone Godeša
 
Projekt mednarodnega bilateralnega sodelovanja – med Republiko Slovenijo 
in državo Izrael 2007 - 2009, Razvoj robotskega sistema za ciljni nanos 
fitofarmacevtskih sredstev v sadovnjakih in vinogradih  
Nosilec: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo 
Nosilec KIS: dr. Viktor Jejčič 
Sodelavca: mag. Tomaž Poje, mag. Tone Godeša

STROKOVNO DELO 

Meritve raztržne sile gozdarskih zaščitnih tulcev za Zavod za gozdove Slovenije 
in druge naročnike. 
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Stanje kmetijske mehanizacije v Sloveniji v letu 2008 (naročnik, podjetje Antonio 
Carraro, Italija).

Sodelovanje pri organizaciji 12. slovenskega srečanja ljubiteljev stare kmetijske 
tehnike v Jablah pri Loki pri Mengšu.  

DRUGO DELO 

Sodelavci Oddelka smo se aktivno s prispevki udeležili tujih in  domačih 
simpozijev. Objavili smo večje število strokovnih in poljudnih člankov v domačih 
strokovnih časopisih in  revijah: Tehnika in narava, Sad itn. Od leta 1997 je dr. 
Jejčič  podpredsednik  Društva kmetijske tehnike Slovenije. V juniju je Oddelek  
skupaj  z Društvom kmetijske tehnike Slovenije organiziral 12. slovensko srečanje 
ljubiteljev stare kmetijske tehnike v Jablah pri Loki pri Mengšu z namenom 
opozarjanja  javnosti o potrebi po ohranjanju zgodovine kmetijske tehnike v 
Sloveniji. Dr. Jejčič in mag. Poje delujeta tudi kot svetovalca Tehniškega muzeja 
Slovenije, Oddelka za zgodovino kmetijske tehnike. Sodelavci Oddelka smo 
po telefonu ali na KIS-u  dali večje število nasvetov glede izbire, uporabe, 
vzdrževanja  itn. traktorjev in kmetijskih strojev.  

STORITVE ZA DOMAČE NAROČNIKE 

Sodelavci Oddelka smo za domače naročnike: opravili strojne usluge s kmetijsko 
mehanizacijo za druge oddelke, komunalne storitve za KIS, popravilo in 
vzdrževanje različnih strojev, ki so na našem in drugih oddelkih, izdelavo  delov 
in naprav potrebnih pri eksperimentalnem delu drugih oddelkov itn. 

OPISI NALOG IN RAZISKAV 

KONČANI PROJEKTI

Preučitev tehničnih možnosti za obvladovanje koruznega hrošča v Sloveniji, 
CRP »Konkurenčnost Slovenije 2006 – 2013«

V okvirju projekta smo opravili pregled in izbor obstoječih tehnologij nanašanja 
fitofarmacevtskih sredstev, katere so, ali pa bi bile z ustreznimi modifikacijami 
primerne za tretiranje posevkov koruze v razvojni fazi, ko je zatiranje odraslih 
osebkov koruznega hrošča optimalno.  
Različni načini dezintegracije in transporta škropiva omogočajo bolj ali manj 
uspešno depozicijo na ciljno površino pri površinskem ali prostorskem nanosu. 
Od tega je odvisna uspešnost kemičnega varstva, količina odnesenega škropiva 
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(drift) in nezaželeno oz. nepotrebno obremenjevanje okolja. Zaradi razdrobljene 
posesti in posledično sorazmerno ozkih parcel bi bilo mogoče uporabiti obstoječe 
stroje z vožnjo ob robu posevka in s spremenjeno nastavitvijo predvsem tistih 
obratovalnih parametrov, kateri vplivajo na velikost kapljic in njihov transport na 
ciljno površino. Z možnostjo uporabe ustreznih obstoječih strojev za nanašanje 
FFS v odraslem posevku koruze bi zmanjšali stroške v primerjavi z uporabo 
specialne mehanizacije. 
Cilji projekta je bil prispevek k preprečevanje širjenja koruznega hrošča, kar 
posledično ohranja pridelavo koruze. Posledično rezultati predlaganega projekta 
vodijo tudi k zmanjšanju porabe fitofarmacevtskih sredstev, zmanjševanju 
onesnaževanja in obremenjevanja okolja, izboljšanju ekonomičnosti izvedbe 
ukrepov varstva rastlin ter tako tudi k povečanju konkurenčnosti naših 
pridelovalcev na skupnem evropskem trgu.     
V okvirju projekta smo razvili dva stroja, ki sta glede tehničnih lastnosti  in cene 
primerna za slovenske razmere, kjer prevladuje veliko število manjših površin 
pod koruzo. Prvi stroj je škropilnica z visoko armaturo za zatiranje koruznega 
hrošča. Namenjena je za aplikacijo insekticidov v visoki koruzi v obdobju julija 
in avgusta (zatiranje koruznega hrošča). Nastavitev višine škropilne armature 
glede na samo višino koruze je izvedena mehansko ali hidravlično. Opremljena 
je z dvojnimi segmenti šob (eden za območje storža, drugi za metlico koruze 
). Ima odličen nanos škropiva v območju visoke koruze (storž in metlice), kjer 
se nahaja koruzni hrošč. 

Posebna izvedba pršilnika s topom razvita na Kmetijskem  inštitutu Slovenije, Odd-
elek za kmetijsko tehniko, namenjena za zatiranje koruznega hrošča (Diabrotica 

virgifera), ko je koruza visoka.
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Drugi stroj je pršilnik s pršilnim topom. Njegova izredna uporabnost se pokaže v 
odraslem posevku koruze pri varstvu pred koruzno veščo in koruznim hroščem. 
Namenjen pa je tudi je za varstvo visokih rastlin in dreves, uporablja pa se ga 
tudi v rastlinjakih. Pri obeh strojih smo ugotavljalo kvaliteto nanosa FFS znotraj 
sestoja posevka koruze. Depozicija škropiva na ciljno površino v prostoru je še 
posebno zahtevna zaradi daljšega transporta kapljic v horizontalni smeri. Na 
tej poti so kapljice izpostavljene različnim vplivom, kateri omejujejo odlaganje 
na ciljni površini rastlin. 

OPISI OSTALIH PROJEKTOV IN NALOG

CIVITAS II – MOBILIS 2005 - 2009, Uvajanje biodieselskega goriva, 
6. okvirni program EU za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitve

Transport ustvarja 28 % emisij ogljikovega dioksida v EU, cestni transport pa 
bo po ocenah strokovnjakov prispeval 90 % novih emisij ogljikovega dioksida 
do leta 2010, zato je uvajanje goriv, ki bodo prispevala zmanjševanju ogljikovega 
dioksida vitalnega pomena za doseganje ciljev Kjotskega protokola. Ogljikov 
dioksid, ki nastane pri izgorevanju biogoriv, ne prispeva k toplogredni obremenitvi 
podnebja, saj gre za ogljik, ki so ga rastline zajele iz zraka. Biogoriva se lahko 
uporabljajo, kot nadomestek ali dodatek gorivom naftnega izvora za uporabo 
v transportu in izven transporta. V sklopu projekta proučujemo: tehnologijo 
pridelave oljne ogrščice in njeno predelavo v olje, ki služi kot osnovna surovina 
za biodiesel,  možnosti uporabe stranskega produkta (oljnih pogač) za krmo 
za živali ter uporabe biodieselskega goriva na traktorjih in drugih vozilih. Olje 
za biodieselsko gorivo se da proizvajati z mehanskim procesom ekstrakcije - 
stiskanjem ali pa z industrijsko ekstrakcijo s topili. Proces proizvodnje olja z 
mehansko ekstrakcijo - stiskanjem ne potrebuje zahtevnih strojev v primerjavi z 
industrijskim procesom proizvodnje olja z ekstrakcijo s topili. Pomembna lastnost 
mehanskega procesa stiskanja je, da potrebuje zelo nizke vložke energije in ne 
potrebuje uporabo kemikalij za ekstrakcijo (ekološko sporno). Zaradi možnosti 
proizvodnje olja z mehanskim stiskanjem v okvirju majhnih proizvodnih enot 
se zadnje čase v svetu in v  državah EU razširjajo decentralizirani proizvajalci 
olja za neposredno uporabo na predelanih dieselskih motorjih ali za nadaljnjo 
predelavo omenjenega olja v biodieselsko gorivo. V projektu smo posebno 
pozornost namenili decentraliziranem načinu proizvodnje olja (surovina za 
biodiesel) in oljne pogače (krma za živali) na kmetijah. Zato smo razvili štiri 
generacije  stiskalnic za olje, ki so primerne za slovenske razmere ter naredili 
pilotno mini oljarno za proizvodnjo olja na kmetiji za energetske namene. 
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Intelligent energy Europe - Biogas Regions 2007 - 2010, 
6. okvirni program EU za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitve

Bioplin postaja vse pomembnejši na področju izkoriščanja alternativne energije 
v Evropski skupnosti in v svetu. Trenutno ga uporabljajo za kogeneracijo 
(istočasno proizvodnjo električne in toplotne energije) na družinskih kmetijah, 
smetiščih, napravah za čiščenje odpadnih voda itd. V nekaterih državah Evrope 
eksperimentirajo z možnostjo uvajanja bioplina v javno plinsko mrežo kot tudi 
z uporabo za pogon motornih vozil (v obeh primerih ga je treba predhodno 
obdelati zaradi očiščenja). Bioplin lahko proizvajamo tako rekoč iz vseh organskih 
materialov, ki vsebujejo zadovoljivo razmerje ogljika in dušika (bakterije 
uporabljajo ogljik iz ogljikovih hidratov ter dušik iz beljakovin). Bioplin nastane 
s postopkom anaerobnega vrenja v posebni napravi - digestorju. Anaerobno 
vrenje je biološki proces, v katerem bakterije razgradijo organske odpadke brez 
prisotnosti kisika. Produkti, ki nastanejo z anaerobnim vrenjem, so nevarni za 
okolico, ker vsebujejo pline, ki povzročajo „efekt rastlinjaka“. Največji delež 
plinov pri anaerobnem vrenju ima metan, ki ga sežigamo (proizvodnja energije), 
pri tem pa dobimo ogljikov dioksid in vodo (zaprt krog ogljikovega dioksida). 
Bioplin so začeli bolj masovno izkoriščati ob koncu sedemdesetih let prejšnjega 
stoletja (proizvajali so ga predvsem iz živalskih fekalij). Danes za proizvodnjo 

Lokacije bioplinskih naprav v Sloveniji v letu 2008 (analizirane v projektu Biogas 
Regions) 
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bioplina uporabljajo razen omenjenih fekalij tudi energetske rastline (koruza, 
sirek, itd.), komunalni odpadki (rastlinski material iz košnje javnih površin, 
listje itd.), odpadki predelave v prehrambni industriji kot tudi odpadki hrane 
iz gospodinjstev.
V projektu ugotavljamo potencial za izrabo bioplina v Sloveniji na kmetijah in v 
kmetijskih podjetjih. Delamo na identifikaciji novih lokacij za postavitev novih 
bioplinskih enot z možnostjo kogeneracije bioplina (soproizvodnja toplotne in 
električne energije). Proučujemo optimalne kombinacije naprav glede velikosti 
in logistike. Analiziramo potencial surovin iz kmetijstva (substrati – rastlinska 
biomasa in živinska gnojila).  Razvijamo modele za potencialne uporabnike 
za tehnološko-ekonomske odločitve glede postavitve novih bioplinskih naprav 
v Sloveniji. 

CIVITAS - ELAN  2008 - 2012, Rastlinsko olje za gorivo

V zadnjem obdobju poleg biodizelskega goriva za pogon dizelskih motorjev 
različnih vozil in delovnih strojev na vse večjemu pomenu dobiva tudi rastlinsko 
olje, ki se lahko v nerafinirani ali rafinirani obliki uporablja za pogon predelanih 
dieselskih motorjev. Energetska uporaba rastlinskega olja v motorjih (dizelski motorji 
na delovnih strojih, traktorjih, tovornjakih, komunalnih vozilih, kogeneratorske 
enote za proizvodnjo električne in toplotne energije itn.) je aktualna opcija za 
sedanja fosilna goriva (mineralni dizel). Rastlinsko olje, kot energent postaja vse 
bolj zanimivo zaradi nenehnega naraščanja cen fosilnih goriv in okoljevarstvenih 
problemov s katerimi se srečuje človeštvo. Razvoj sodobnih dizelskih motorjev 
je bil usmerjen zaradi  dostopnosti mineralnih goriv v njihovo smer. Rastlinska 
olja imajo zgorevalne lastnosti zelo podobne mineralnemu dizelskemu gorivu 
toda njihova viskoznost je previsoka za sodobne visokotlačne črpalke in ostale 
elemente v sistemu za dobavo in vbrizg goriva. Visoka viskoznost, povzroča 
tudi zamašitev vodov za gorivo, filtrov in vbrizgalnih šob. Raziskovalci so tudi 
ugotovili da zaradi visoke viskoznosti  prihaja do nepopolnega razprševanja 
kapljic goriva - rastlinskega olja, kar preprečuje kompletno zgorevanje večjih 
kapljic goriva in nastajanje ogljikovih oblog v zgorevalnem prostoru motorja. 
Iz tega izhaja da se rastlinska olja ne morejo uporabljati direktno v dizelskih 
motorjih. Za zmanjševanje viskoznosti rastlinskih olj so razvite tri metode: 
transesterifikacija olja (komercialno ime biodizel), mešanje olja z mineralnim 
dizelskim gorivom v določenih razmerjih in segrevanje olja.   Poleg vsega 
naštetega so raziskave tudi pokazale da ima rastlinsko olje daljšo zakasnitev 
začetka zgorevanja in počasnejše zgorevanje, posebej pri nizkih obremenitvah 
motorja, kar rezultira v poznejšem zgorevanju in poznejšem taktu ekspanzije 
motorja (nastavitev časa vžiga rešuje te probleme).     
V sklopu projekta smo začeli delati na predelavi traktorja, terenskega vozila 
in stabilnega motorja na rastlinsko olje. Motorji na vozilih bodo preizkušeni 
v eksploatacijskem delovanju, stabilni motor pa v laboratorijskih pogojih. Za 
začetni zagon motorjev bo namenjeno mineralno dizelsko gorivo, ki se nahaja 
v  pomožnem rezervoarju goriva. Ko se motor segreje na pravilno delovno 
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temperaturo, elektromagnetni ventil preklopi dobavo goriva iz pomožnega 
rezervoarja na dobavo goriva iz glavnega rezervoarja, kjer se nahaja čisto 
rastlinsko olje. Čisto rastlinsko olje prihaja skozi posebno filtrirno enoto, kjer se 
dodatno očisti ter grelno enoto, kjer se dodatno segreva na delovno temperaturo 
med 75 do 85°C (temperatura, pri kateri viskoznost rastlinskega olja približno 
ustreza viskoznosti mineralnega dizelskega goriva). S segrevanjem goriva se 
zmanjša njegova viskoznost ter preprečijo možnosti poškodbe visokotlačne 
črpalke (večje trenje med delovnimi elementi črpalke pri zelo viskoznem olju 
in posledično višji delovni odpori) ter visokotlačnih vbrizgalnih šob in batnih 
prstanov zaradi nepolnega zgorevanja, ki bi se pojavilo pri gorivu z visoko 
viskoznostjo. 
Krmiljenje procesa je popolnoma avtomatično (elektronska kontrolna enota) 
tako da je uporabnik popolnoma razbremenjen skrbi glede pravilnega delovanja 
motorja. 

Razvoj robotskega sistema za ciljni nanos fitofarmacevtskih sredstev v 
sadovnjakih in vinogradih  

Težnja v EU in Sloveniji je zaradi zaostrovanja predpisov glede varstva okolja pri 
uporabi fitofarmacevtskih sredstev, dosegati zmanjševanje porabe teh sredstev. 
Ogromne količine fitofarmacevtskih sredstev trenutno ne končajo na ciljnih 
površinah (rastline itn.) ampak preidejo v okolje, kar povzroča ekološke škode 
ogromnih razsežnosti.  
Namen projekta je zmanjšanje količine fitofarmacevtskih sredstev, ki predstavljajo 
ogromno obremenitev okolja  (tla, podtalnica, zrak, rastline itn.) ob doseganju 
zadovoljivega fitoterapevtskega učinka. Zmanjšanje količine teh sredstev lahko 
dosegamo samo z njihovim natančnejšim nanašanjem na ciljne površine.  Cilj 
projekta je razvoj strojev za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev, ki bodo 
zmanjšali obremenitve okolja (tla, podtalnica, zrak, rastline) s fitofarmacevtskimi 
pripravki ter porabo energije za njihovo delovanje in s tem zmanjšali obremenitve 
okolja s toplogrednimi plini. Zahteve po vse večji učinkovitosti in obenem 
ekonomičnosti strojev, psihofizični razbremenitvi uporabnika stroja, zmanjševanju 
negativnega vpliva stroja in postopka na okolje zaradi vse strožjih ekoloških 
predpisov ni mogoče zagotoviti brez uvajanja sodobnih strojev za nanašanje 
fitofarmacevtskih pripravkov.  
Upravljanje standardnega pršilnika je prepuščeno operaterju na traktorju, ki 
mora istočasno voditi traktor med vrstami v nasadu in nadzorovati delovanje 
pršilnika. Omenjene delovne operacije ni enostavno istočasno uskladiti, zato 
prihaja do nenatančnega  delovanja pršilnika oziroma povečane porabe energije in 
škropiva v eksploataciji. Povečana poraba energije in škropiva škodljivo  delujeta 
na okolje, povečana poraba pesticidov pa škodljivo deluje na zdravje ljudi. 
Robotizirana izvedba pršilnika omogoča zmanjšanje porabe energije in škropiv 
ter psihofizično razbremenitev uporabnika, ki se lahko posveča natančnemu 
vodenju agregata (traktor + stroj) med vrstami v trajnem nasadu. V prihodnosti 
obstaja tudi možnost zamenjave operaterja na traktorju in samostojnega vodenja 
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agregata v nasadu s pomočjo tehnike GPS. Gostoto rastlinske mase oziroma 
zapolnjene in prazne dele v habitusu krošnje registrira računalniško vodena 
kamera. Količina rastlinske mase  se s pomočjo kamere determinirana v realnem 
času, kar omogoča pravočasno ukrepanje izvršilnih členov - robotske roke, ki 
spremlja obliko krošnje  in elektromagnetnih ventilov, ki dovajajo škropivo na 
šobe. Glede gostote rastlinske mase se aktivirajo šobe, v primeru večje gostote 
deluje večje število šob in obratno. V primeru, ko se nasad konča ali obstajajo 
prazna mesta v nasadu se vse šobe pršilnika avtomatično zaprejo. Za pravilno 
delovanje pršilnika se upošteva tudi hitrost gibanja agregata  (traktor + pršilnik).   
Pršilnik smo preizkusili v delovanju v laboratorijskih in realnih pogojih 
V letu 2008 smo dokončali delo na razvoju in izdelavi robotskega sistema za 
ciljni nanos fitofarmacevtskih sredstev s katerimi varujemo pred boleznimi 
ali škodljivci trajne nasade. Opravili smo tudi raziskave delovanja v realnih 
pogojih v trajnem nasadu (sadovnjaku). Rezultati analize kakovosti nanašanja 
škropiv so spodbudni. 

LABORATORIJ ZA KMETIJSKO STROJNIŠTVO  

Laboratorij za kmetijsko strojništvo se nahaja na lokaciji Jable, Loka pri Mengšu. 
Opremljen je s sodobno merilno opremo za opravljanje najzahtevnejših meritev 
na kmetijskih strojih in napravah ter v kmetijski procesni tehniki. Kmetijske 
traktorje, stroje in naprave v okvirju laboratorija posebej prirejamo za potrebe 
eksperimentalnega dela za raziskovalne naloge, razvojne naloge za industrijo, 
demonstracije, šolske namene itn. Laboratorij smo že v letu 2003 delno prenovili 
(nova betonska ploščad), leta 2004 pa smo opravili posodobitev merilne zavore 
za ugotavljanje moči traktorjev in motorjev ter dokončali večnamensko testno 
napravo, ki omogoča preizkušanje traktorjev in kmetijskih strojev v simuliranih 
pogojih. Omenjena naprava omogoča časovno pospešeno testiranje strojev 
in traktorjev ter  zniževanje stroškov testiranja. V letu 2005 je bila narejena 
testna ploščad za ugotavljanje statične meje prevrnitve traktorjev in kmetijskih 
priključnih strojev. 
Nova pridobitev laboratorija v letu 2007 je avtomatizirana naprava za proizvodnjo 
rastlinskega olja za energetske namene na decentralizirani način. 
V opremo laboratorija spada tudi eksperimentalni traktor moči 110 kW z 
hidromehansko transmisijo in GPS (sistem preciznega pozicioniranja traktorja), 
eksperimentalni traktor moči 100 kW z mehansko transmisijo in manjši traktor 
moči 30 kW. Posebej prirejeno terensko vozilo, ki je opremljeno s specialno 
merilno opremo (oprema za električno merjenje mehanskih veličin) nam omogoča 
spremljanje delovanja traktorjev in kmetijskih strojev v delu.  Že vrsto let 
sodelujemo z domačo industrijo kmetijskih strojev in naprav na področju razvoja 
in testiranja novih strojev in naprav. V eksploatacijskem delovanju v sklopu 
laboratorija testiramo traktorje, priključne stroje, samovozne stroje in druge 
stroje, namenjene  za delo v poljedelstvu, sadjarstvu, vinogradništvu, vrtnarstvu 
itd. Projektiramo in izdelujemo senzorje za električno merjenje mehanskih 
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veličin na kmetijskih strojih (sil, navora, tlaka, pomika, vrtilne frekvence itn.). 
V laboratoriju se udeležujejo krajših in daljših specializacij domači in tuji 
strokovnjaki. Študentje Biotehniške fakultete Ljubljana, Fakultete za strojništvo 
Ljubljana in Fakultete za kmetijstvo Maribor opravljajo eksperimentalno delo 
za diplomske naloge v sklopu laboratorija.
V letu 2008 se je udeležil eksperimentalnega dela v laboratoriju strokovnjak iz 
Izraela v okvirju izraelsko – slovenske bilateralne sodelave. 
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28. JEJČIČ, Viktor. Za udobno košnjo slabih terenov. Moj mali svet, sep. 2008, letn. 40, št. 9, 
str. 32-33. [COBISS.SI-ID 2750824] 

29. JEJČIČ, Viktor. Zagotovimo si poceni in kakovostno vodo na vrtu. Moj mali svet, jul. 2008, 
letn. 40, št. 7, str. 34-35, fotogr. [COBISS.SI-ID 2735720] 

30. JEJČIČ, Viktor. Claytonov gosenični traktor. Teh. narava, 2008, letn. 12, št. 4, str. 40-41, 
ilustr. [COBISS.SI-ID 2745960] 

31. JEJČIČ, Viktor. Renault PE. Teh. narava, 2008, letn. 12, št. 3, str. 29-30, ilustr. [COBISS.
SI-ID 2725224] 

32. POJE, Tomaž. Cesta-traktor-varnost. Teh. narava, 2008, letn. 12, št. 3, str. 22-23, fotogr., 
graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2724712] 



170 

 Poročilo o delu 2008

33. POJE, Tomaž. Energija iz biomase : posvet na Kmetijskem inštitutu Slovenije. Kmeč. glas, 
17. dec. 2008, letn. 65, št. 51, str. 10. [COBISS.SI-ID 2864744] 

34. POJE, Tomaž. Kompaktna krožna brana Knoche DiscMax. Teh. narava, 2008, letn. 12, št. 
4, str. 17-19, fotogr. [COBISS.SI-ID 2745448] 

35. POJE, Tomaž. Pnevmatska sejalnica za koruzo Kuhn Planter 2. Teh. narava, 2008, letn. 
12, št. 3, str. 11-14, fotogr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2724456] 

36. POJE, Tomaž. Ponudba in cene traktorjev v letu 2008. Teh. narava, 2008, letn. 12, št. 2, 
str. 33-34, fotogr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2675560] 

37. POJE, Tomaž. Poraba goriva (1). Teh. narava, 2008, letn. 12, št. 5, str. 27-28, fotogr. [CO-
BISS.SI-ID 2843752] 

38. POJE, Tomaž. Samohodna mešalno-krmilna prikolica Unifast AGM Vantage Miller 110. 
Teh. narava, 2008, letn. 12, št. 5, str. 15-18, fotogr. [COBISS.SI-ID 2843496] 

39. POJE, Tomaž, GODEŠA, Tone, JEJČIČ, Viktor, UREK, Gregor, MODIC, Špela, LESKOŠEK, 
Gregor, RAK CIZEJ, Magda, SAGADIN, Matjaž, LAKOTA, Miran. Škropilnica Agromehanika 
AGS 1000 EN z visoko nameščenimi škropilnimi letvami. Teh. narava, 2008, letn. 12, št. 1, 
str. 10-12, fotogr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2615144] 

40. POJE, Tomaž, JEJČIČ, Viktor, CUNDER, Tomaž. Morda je čas za nov traktor. Slov. nov., 
23. avg. 2008, letn. 18, št. 195, str. VII (priloga: Kmetijske novice). [COBISS.SI-ID 2738536] 

41. ŠAJN-SLAK, Alenka, ŠINIGOJ, Jasna, VRŠČAJ, Borut, GODEŠA, Tone. Informacijska pod-
pora odločanja o prehodnosti terena = Information support for dicision-making on tarrain 
passability. Slov. vojs., 4. apr. 2008, leto 16, št. 6, str. 25-27, fotogr. http://www.mors.si/filead-
min/mors/pdf/revija_sv/2008/sv08_06.pdf. [COBISS.SI-ID 2656616] 

1.05 Poljudni članek
42. JEJČIČ, Viktor. Olajšajmo si delo. Kmeč. glas, 26. mar. 2008, letn. 65, št. 13. [COBISS.
SI-ID 2645864] 

43. POJE, Tomaž. Brez tehnike ne gre: Sejem bil je živ. Sad (Krško), 2008, letn. 19, št. 9, 
[hrbtna stran ov. str.], fotogr. [COBISS.SI-ID 2782056] 

44. POJE, Tomaž. Cestne nesreče traktoristov. Varna pot, jun. 2008, letn. 8, št. 2, str. 8-9, 
ilustr. [COBISS.SI-ID 2742632] 

45. POJE, Tomaž. Energetska oskrba kmetij. Kmeč. glas, 10. sep. 2008, letn. 65, št. 37, str. 
27. [COBISS.SI-ID 2760040] 

46. POJE, Tomaž. Hidropnevmatsko vzmetenje tudi na ozkokolotečnih traktorjih. Sad (Krško), 
sep. 2008, letn. 19, št. 9, str. 23. [COBISS.SI-ID 2781544] 

47. POJE, Tomaž. Iz majhne iskre velik ogenj. Teh. narava, 2008, letn. 12, št. 1, str. 116-117, 
fotogr. [COBISS.SI-ID 2615656] 

48. POJE, Tomaž. Jable 2008. Sad (Krško), 2008, letn. 19, št. 7-8, str. 28, fotogr. [COBISS.
SI-ID 2723176] 

49. POJE, Tomaž. Jable 2008. Teh. narava, 2008, letn. 12, št. 3, str. 32-33, fotogr. [COBISS.
SI-ID 2725480] 

50. POJE, Tomaž. Kmetijska tehnika: Goldoni Quasar 85 za trajne nasade. Sad (Krško), jan. 
2008, letn. 19, št. 1, str. 24. [COBISS.SI-ID 2575208] 

51. POJE, Tomaž. Mankar za trajne nasade. Sad (Krško), jun. 2008, letn. 19, št. 6, str. 24. 
[COBISS.SI-ID 2708328] 

52. POJE, Tomaž. Nastavitev dvižne sile traktorja. Teh. narava, 2008, letn. 12, št. 3, str. 38. 
[COBISS.SI-ID 2726248] 
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53. POJE, Tomaž. Nesreča nikoli ne počiva. Slov. nov., 15. mar. 2008, letn. 18, št. 62, str. VII 
(priloga: Kmetijske novice). [COBISS.SI-ID 2636136] 

54. POJE, Tomaž. Novice iz DKTS. Teh. narava, 2008, letn. 12, št. 4, str. 44, 2008, letn. 12, 
št. 5, str. 38. [COBISS.SI-ID 2746216] 

55. POJE, Tomaž. Novo iz DKTS. Teh. narava, 2008, letn. 12, št. 1, str. 122. [COBISS.SI-ID 
2615912] 

56. POJE, Tomaž. Pellenc kombajn za grozdje v Vinakoper. Sad (Krško), dec. 2008, letn. 19, 
št. 12, str. 23-24, ilustr. [COBISS.SI-ID 2844776] 

57. POJE, Tomaž. Posebna škropilnica in pršilni top : zatiranje odraslega koruznega hrošča. 
Kmeč. glas, 7. maj 2008, letn. 65, št. 19, str. 11. [COBISS.SI-ID 2682728] 

58. POJE, Tomaž. Različni učinkoviti postopki : stroji in naprave za zatiranje ličink koruznega 
hrošča. Kmeč. glas, 30. apr. 2008, letn. 65, št. 18, str. 11. [COBISS.SI-ID 2682472] 

59. POJE, Tomaž. TiN-ov slovarček bioplina. Teh. narava, 2008, letn. 12, št. 2, str. 36, ilustr. 
[COBISS.SI-ID 2676072] 

60. POJE, Tomaž. Traktor, transport, varnost. Teh. narava, 2008, letn. 12, št. 4, str. 36-37, 
fotogr. [COBISS.SI-ID 2745704] 

61. POJE, Tomaž. Traktorski motorji. Teh. narava, 2008, letn. 12, št. 3, str. 38. [COBISS.SI-ID 
2725992] 

62. POJE, Tomaž. Uporaba mulčerjev v vinogradu. Sodob. kmet., maj 2008, letn. 41, št. 2, str. 
10-11, fotogr. [COBISS.SI-ID 2682984] 

63. POJE, Tomaž. Varno delo s škropilnicami. Teh. narava, 2008, letn. 12, št. 2, str. 19-20, 
fotogr. [COBISS.SI-ID 2674280] 

64. POJE, Tomaž, GJERGEK, Toni. Novice iz DKTS. Teh. narava, 2008, letn. 12, št. 2, str. 38. 
[COBISS.SI-ID 2676328] 

65. POJE, Tomaž, JEJČIČ, Viktor, GODEŠA, Tone. Traktor na rastlinsko olje. Slov. nov., 15. 
mar. 2008, letn. 18, št. 62, str. VI (priloga: Kmetijske novice). [COBISS.SI-ID 2635880] 

1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)
66. ČERGAN, Zoran, DOLNIČAR, Peter, KAPUN, Stanko, KNAPIČ, Matej, POJE, Tomaž, 
SUŠIN, Janez, ŠKERLAVAJ, Vojko, UGRINOVIĆ, Kristina, VERBIČ, Janko, VERBIČ, Jože, 
ZEMLJIČ, Andrej. Poljedelstvo in zelenjadarstvo v spremenjenih podnebnih razmerah. V: 
ZGONEC, Uroš (ur.). Podnebne spremembe in skupna kmetijska politika. Ljubljana: Kmetijsko 
gozdarska zbornica Slovenije, 2008, str. 95-108. [COBISS.SI-ID 2850920] 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
67. JEJČIČ, Viktor, GODEŠA, Tone, POJE, Tomaž. Možnost uporabe rastlinskega olja za po-
gon dizel motorjev. V: VIŽINTIN, Jože (ur.), KRŽAN, Boris (ur.), PODGORNIK, Bojan (ur.). 
SLOTRIB '08 : zbornik predavanj Posvetovanja o tehnični diagnostiki, mazivih in alternativnih 
gorivih, Ljubljana, Slovenija, 18. november 2008. Ljubljana: Slovensko društvo za tribologijo: 
= Slovenian Society of Tribology, 2008, str. 171-182, ilustr. [COBISS.SI-ID 2832488] 

68. JEJČIČ, Viktor, POJE, Tomaž, GODEŠA, Tone. Mogućnost uporabe biljnog ulja za po-
gon traktora i drugih vozila = Possibilities of running tractors and vehicles by plant oil. 
V: KOŠUTIĆ, Silvio (ur.). Aktualni zadaci mehanizacije poljoprivrede : zbornik radova 36. 
Međunarodnog simpozija iz područja mehanizacije poljoprivrede, Opatija, 11.-15. veljače 
2008 : proceedings of the 36. International Symposium on Agricultural Engineering, Opatija, 
Croatia, 11.-15. February 2008. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zavod za 
mehanizaciju poljoprivrede, 2008, str. 79-92, ilustr. [COBISS.SI-ID 2604136] 
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69. LESKOŠEK, Gregor, POJE, Tomaž. Snaga potrebna za pogon raspršivača u hmeljarstvu 
= Power required for driving of mistblower used in hop growing. V: KOŠUTIĆ, Silvio (ur.). 
Aktualni zadaci mehanizacije poljoprivrede : zbornik radova 36. Međunarodnog simpozija 
iz područja mehanizacije poljoprivrede, Opatija, 11.-15. veljače 2008 : proceedings of the 36. 
International Symposium on Agricultural Engineering, Opatija, Croatia, 11.-15. February 2008. 
Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zavod za mehanizaciju poljoprivrede, 
2008, str. 189-195, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2605160] 

70. POJE, Tomaž. Analiza ponudbe na slovenskem trgu traktorjev = Analysis of the offer 
for sale on the Slovene tractor market. V: TAJNŠEK, Anton (ur.). Novi izzivi v poljedelstvu 
2008 : zbornik simpozija : proceedings of symposium, Rogaška Slatina, [4. in 5. december] 
2008. Ljubljana: Slovensko agronomsko društvo, 2008, str. 401-406, graf. prikazi. [COBISS.
SI-ID 2851688] 

71. POJE, Tomaž. Energetske karakteristike malčera INO Euro 250 OPEN sa pokretnim po-
klopcem = Energetic characteristics of INO Euro 250 OPEN mulcher with variable cover. 
V: KOŠUTIĆ, Silvio (ur.). Aktualni zadaci mehanizacije poljoprivrede : zbornik radova 36. 
Međunarodnog simpozija iz područja mehanizacije poljoprivrede, Opatija, 11.-15. veljače 
2008 : proceedings of the 36. International Symposium on Agricultural Engineering, Opatija, 
Croatia, 11.-15. February 2008. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zavod za 
mehanizaciju poljoprivrede, 2008, str. 215-220, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2604392] 

72. POJE, Tomaž. Zbijanje tal v trajnih nasadih in ukrepi za izboljšanje = Compaction of soil 
in orchards and measures of its improvement. V: HUDINA, Metka (ur.). Zbornik referatov 
2. Slovenskega sadjarskega kongresa z mednarodno udeležbo, Krško, 31. januar - 2. februar 
2008. Ljubljana: Strokovno sadjarsko društvo Slovenije, 2008, str. 451-458, graf. prikazi, ilustr. 
[COBISS.SI-ID 2603880] 

73. POJE, Tomaž, GODEŠA, Tone, JEJČIČ, Viktor, MODIC, Špela, UREK, Gregor, LAKOTA, 
Miran, SAGADIN, Matjaž, LESKOŠEK, Gregor, RAK CIZEJ, Magda. Prva iskustva suzbijanja 
odrasle kukuruzne zlatice u Sloveniji = First experiences in the control of adult western 
corn rootworm in Slovenia. V: KOŠUTIĆ, Silvio (ur.). Aktualni zadaci mehanizacije poljopriv-
rede : zbornik radova 36. Međunarodnog simpozija iz područja mehanizacije poljoprivrede, 
Opatija, 11.-15. veljače 2008 : proceedings of the 36. International Symposium on Agricultural 
Engineering, Opatija, Croatia, 11.-15. February 2008. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Agro-
nomski fakultet, Zavod za mehanizaciju poljoprivrede, 2008, str. 181-188, ilustr., graf. prikazi. 
[COBISS.SI-ID 2604904] 

74. POJE, Tomaž, GODEŠA, Tone, STAJNKO, Denis, JEJČIČ, Viktor, UREK, Gregor, MODIC, 
Špela, LESKOŠEK, Gregor, RAK CIZEJ, Magda, SAGADIN, Matjaž, LAKOTA, Miran. Teh-
nični aspekti izbranih strojev za zatiranje odraslega koruznega hrošča = Technical aspects 
of machines chosen for the control of adult Western Corn Rootworm. V: TAJNŠEK, Anton 
(ur.). Novi izzivi v poljedelstvu 2008 : zbornik simpozija : proceedings of symposium, Rogaška 
Slatina, [4. in 5. december] 2008. Ljubljana: Slovensko agronomsko društvo, 2008, str. 303-308, 
ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2850152] 

75. POJE, Tomaž, JEJČIČ, Viktor. Stanje in perspektive na področju kmetijskih bioplinskih 
naprav v Sloveniji = The situation and perspective in the field of agricultural biogas plants 
in Slovenia. V: TAJNŠEK, Anton (ur.). Novi izzivi v poljedelstvu 2008 : zbornik simpozija : 
proceedings of symposium, Rogaška Slatina, [4. in 5. december] 2008. Ljubljana: Slovensko 
agronomsko društvo, 2008, str. 396-400, ilustr. [COBISS.SI-ID 2851432] 

76. POJE, Tomaž, JEJČIČ, Viktor. Stanje na področju kmetijskih bioplinskih naprav v Sloveniji. 
V: VIŽINTIN, Jože (ur.), KRŽAN, Boris (ur.), PODGORNIK, Bojan (ur.). SLOTRIB '08 : zbornik 
predavanj Posvetovanja o tehnični diagnostiki, mazivih in alternativnih gorivih, Ljubljana, 
Slovenija, 18. november 2008. Ljubljana: Slovensko društvo za tribologijo: = Slovenian Society 
of Tribology, 2008, str. 183-189, ilustr. [COBISS.SI-ID 2832744] 
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1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci
77. JEJČIČ, Viktor. Possibilities of decentralised pure plant oil production for biodiesel in Slo-
venia. V: RUTZ, Dominik (ur.), JANSSEN, Rainer (ur.). IEE Project 'Carbon labelling' : minutes 
of the 2nd Carbon Labelling Workshop, 20 May 2008, Ljubljana, Slovenia : CO2 star care for 
climate. München: WIP Renewable Energies, 2008, str. 6-7. [COBISS.SI-ID 2727272] 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci
78. VRŠČAJ, Borut, GODEŠA, Tone. The collection of improved soil datasets for soil quality 
monitoring. V: BLUM, Winfried E. H. (ur.), GERZABEK, Martin H. (ur.), VODRAZKA, Manfred 
(ur.). Eurosoil 2008 : University of Natural Resources and Applied Life Sciences (BOKU), Vien-
na, Austria, August 2008-08-04 : book of abstracts. Vienna: University of Natural Resources 
and Applied Life Sciences, 2008, str. 72. [COBISS.SI-ID 2746472] 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
79. JEJČIČ, Viktor. Uporaba koruze za energetske namene. V: ČERGAN, Zoran. Koruza. 
Ljubljana: Kmečki glas, 2008, str. 270-280, ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 2863720] 

80. JEJČIČ, Viktor, POJE, Tomaž. Kmetijski stroji za pridelovanje koruze. V: ČERGAN, Zo-
ran. Koruza. Ljubljana: Kmečki glas, 2008, str. 172-220, ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 
2863208] 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.02 Strokovna monografija
81. ČERGAN, Zoran, DOLNIČAR, Peter, KNAPIČ, Matej, POJE, Tomaž, SUŠIN, Janez, 
ŠKERLAVAJ, Vojko, UGRINOVIĆ, Kristina, VERBIČ, Janko, VERBIČ, Jože, ZEMLJIČ, Andrej, 
KAPUN, Stanko, HARDI, Zvonko (ur.). Tehnološka priporočila za zmanjšanje občutljivosti 
kmetijske pridelave na sušo : poljedelstvo, travništvo, zelenjadarstvo in hmeljarstvo. Ljubljana: 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2008. 43 str., fotogr. ISBN 978-961-6299-
98-5. [COBISS.SI-ID 239268864] 

82. JEJČIČ, Viktor. Decentralizirana proizvodnja rastlinskega olja za energetske in druge na-
mene na kmetijah in manjših obratih. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije: Hocem d.o.o., 
2008. 25 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2834536] 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav
83. ŠAJN-SLAK, Alenka, ŠAJN, Matjaž, ŠINIGOJ, Jasna, KOMAC, Marko, VRŠČAJ, Borut, 
GODEŠA, Tone, VERNIK, Tomaž. Informacijska podpora pri odločanju z vidika prehodnosti 
terena : i-PREHOD : zaključno poročilo : TMP MIR 2006. Ljubljana: CGS plus d.o.o.: Geološki 
zavod Slovenije: Kmetijski inštitut Slovenije, 2008. VII, 18 str., ilustr., fotogr. [COBISS.SI-ID 
2887528] 

84. ŠINIGOJ, Jasna, POŽAR, Mitja, KRIVIC, Matija, VRŠČAJ, Borut, GODEŠA, Tone. Infor-
macijska podpora pri odločanju z vidika prehodnosti terena : i-PREHOD. podprojekt, DS4 
Razvoj sistema infromacijske podpore za prehod terena : Izdelava ArsGIS aplikacije i-PRE-
HOD : zaključno poročilo. Ljubljana: Geološki zavod Slovenije, 2008. 1 zv. (loč pag.), ilustr. 
[COBISS.SI-ID 2887784] 

85. VRŠČAJ, Borut, GODEŠA, Tone. Informacijska podpora pri odločanju z vidika prehodno-
sti terena : i-PREHOD. podprojekt, DS2 Zajem in obdelava pedoloških podatkov : zaključno 
poročilo. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2008. 1 zv. (loč pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 
2888296] 
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86. VRŠČAJ, Borut, GODEŠA, Tone. Informacijska podpora pri odločanju z vidika prehodnosti 
terena : i-PREHOD. podprojekt, DS4 Razvoj sistema informacijske podpore za prehod terena. 
naloga, Izdelava GIS modela ocene prehodnosti terena za vozila : zaključno poročilo. Ljubljana: 
Kmetijski inštitut Slovenije, 2008. 1 zv. (loč pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 2888808] 

2.13 Elaborat, predštudija, študija
87. GODEŠA, Tone. Poročilo o preskusu moči in vrtilnega momenta na priključni gredi traktorja 
John Deere 6430 : naročnik: Mivšek Janez, Pšata 6, 1262 Dol pri Ljubljani. Ljubljana: Kmetijski 
inštitut Slovenije, 2008. 4 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2670440] 

88. GODEŠA, Tone. Pregled patentiranih konstrukcijskih rešitev zlaganja škropilnih letev pri 
škropilnicah : naročnik: Agromehanika d.d., Hrastje 52 a, Kranj, (Študije po naročilu). Ljub-
ljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2008. 4 f. [COBISS.SI-ID 2785384] 

89. GODEŠA, Tone. Report on test of power and torque on PTO shaft of tractor : Valtra A 85 : 
ordered by: Interexport d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta 139. Ljubljana: Agricultural Institute 
of Slovenia, 2008. [4] str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2670696] 

90. POJE, Tomaž. Poročilo o potrebni moči za pogon pršilnika : [Naročnik meritev: Inštitut za 
hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, (KIS - Študije po naročilu). Ljubljana: Kmetijski inštitut 
Slovenije, 2008. [6] f., tabele, graf. prikazi, fotogr. [COBISS.SI-ID 2829416] 

91. POJE, Tomaž. Poročilo o rezultatih merjenja raztržne sile in ploščinske mase fino in grobo 
mrežastih ter polnih zaščitnih tulcev : naročnik: Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec, (KIS 
- Študije po naročilu). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2008. 3 f., tabela. [COBISS.
SI-ID 2640744] 

92. POJE, Tomaž. Poročilo o rezultatih merjenja raztržne sile in ploščinske mase fino in grobo 
mrežastih ter polnih zaščitnih tulcev : naročnik: Intergozd d.o.o., Kranj, (KIS - Študije po 
naročilu). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2008. 3 f., tabela. [COBISS.SI-ID 2640232] 

93. POJE, Tomaž. Poročilo o rezultatih merjenja raztržne sile in ploščinske mase fino in gro-
bo mrežastih zaščitnih tulcev : naročnik: KO-Net d.o.o., Šenčur, (KIS - Študije po naročilu). 
Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2008. 3 f., tabela. [COBISS.SI-ID 2640488] 

94. POJE, Tomaž. Poročilo o rezultatih merjenja raztržne sile in ploščinske mase fino in grobo 
mrežastih zaščitnih tulcev : naročnik: ŽIVEX D.O.O., Volčja Draga, (KIS - Študije po naročilu). 
Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2008. 3 f., tabela. [COBISS.SI-ID 2642792] 

95. POJE, Tomaž. Poročilo o rezultatih merjenja raztržne sile in ploščinske mase fino mreža-
stih ter polnih zaščitnih tulcev : naročnik: Carex d.o.o., Prebold, (KIS - Študije po naročilu). 
Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2008. 3 f., tabela. [COBISS.SI-ID 2641000] 

96. POJE, Tomaž. Report on the number of newly registered tractors in Slovenia from january 
to april 2008 : ordered by: Antonio Carraro spa, Italy, (KIS - Študije po naročilu). Ljubljana: 
Kmetijski inštitut Slovenije, 2008. 6 f., tabele. [COBISS.SI-ID 2687336] 

97. POJE, Tomaž. Report on the number of newly registered tractors in Slovenia from January 
to August 2008 : ordered by: Antonio Carraro, Italy, (KIS - Študije po naročilu). Ljubljana: 
Kmetijski inštitut Slovenije, 2008. 6 f., tabele. [COBISS.SI-ID 2745192] 

98. POJE, Tomaž. Report on the number of newly registered tractors in Slovenia from january 
to december 2007 : ordered by: Antonio Carraro spa, Italy, (Študije po naročilu). Ljubljana: 
Kmetijski inštitut Slovenije, 2008. 6 f., tabele. [COBISS.SI-ID 2566504] 

2.21 Programska oprema
99. VRŠČAJ, Borut, GODEŠA, Tone. Informacijska podpora pri odločanju z vidika prehodnosti 
terena : i-PREHOD : GIS model za oceno prehodnosti terena za vozila (GMOPTV) : TMP MIR 
2006 : AMP izvorna koda, podatki in ArcGIS mxd. Ljubljana: CGS plus d.o.o.: Geološki zavod 
Slovenije: Kmetijski inštitut Slovenije, 2008. 1 CD-ROM. [COBISS.SI-ID 2889064] 
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2.23 Patentna prijava
100. GODEŠA, Tone. Hidravlični sistem za nastavitev prenosa teže priključenih strojev na 
traktor : številka prijave P-200800081, datum prijave 08.04.2008. Ljubljana: Urad Republike 
Slovenije za intelektualno lastnino, Patentna pisarna, 2008. [COBISS.SI-ID 2669160] 

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela
101. JEJČIČ, Viktor, POJE, Tomaž, SKOK, Anton, JUŽNIK, Marjan (ur.). Bilten sekcije ljubi-
teljev stare kmetijske tehnike ob 11. slovenskem srečanju ljubiteljev stare kmetijske tehnike 
v Jablah pri Mengšu. Ljubljana: Društvo kmetijske tehnike Slovenije, 2008. 21 str., fotogr. 
[COBISS.SI-ID 2712424] 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.11 Radijski ali TV dogodek
102. POJE, Tomaž. Bioplin in njegov pomen za kmetijstvo. Ljubljana: Radio Slovenija, 1. pro-
gram, oddaja Kmetijski nasveti, 13. nov. 2008. [COBISS.SI-ID 2828904] 

103. POJE, Tomaž. Kombajn za grozdje. Ljubljana: Radio Slovenija, 1. program, oddaja Kme-
tijski nasveti, 3. nov. 2008. [COBISS.SI-ID 2821480] 

104. POJE, Tomaž. Pomen ozelenitve in mulčenja v trajnih nasadih. Ljubljana: Radio Slovenija, 
1. program, oddaja Kmetijski nasveti, 27. maj 2008. [COBISS.SI-ID 2705000] 

105. POJE, Tomaž. Ponudba novih traktorjev v Sloveniji v letu 2008 in tehnični dejavnik za 
izbor določenega modela. Ljubljana: Radio Slovenija, 1. program, oddaja Kmetijski nasveti, 
6. maj 2008. [COBISS.SI-ID 2684264] 

106. POJE, Tomaž. Tehnične lastnosti leta 2007 registriranih novih traktorjev in značilnosti 
vseh kmetijskih traktorjev v Sloveniji. Ljubljana: Radio Slovenija, 1. program, oddaja Kmetijski 
nasveti, 19. mar. 2008. [COBISS.SI-ID 2646120] 

107. POJE, Tomaž. Tehnične možnosti za zmanjšanje goriva pri traktorjih. Ljubljana: Radio 
Slovenija, 1. program, oddaja Kmetijski nasveti, 11. dec. 2008. [COBISS.SI-ID 2856808] 

108. POJE, Tomaž. Traktorske cestne nesreče v letu 2007 v Sloveniji in Evropska listina o var-
nosti v cestnem prometu. Ljubljana: Radio Slovenija, 1. program, oddaja Kmetijski nasveti, 
4. jul. 2008. [COBISS.SI-ID 2720104] 

109. POJE, Tomaž. Ukrepi za preprečitev požarov na traktorjih in kombajnih. Ljubljana: Radio 
Slovenija, 1. program, oddaja Kmetijski nasveti, 21. feb. 2008. [COBISS.SI-ID 2617704] 

110. POJE, Tomaž. Varen cestni transport s traktorji. Ljubljana: Radio Slovenija, 1. program, 
oddaja Kmetijski nasveti, 22. avg. 2008. [COBISS.SI-ID 2738792] 

111. POJE, Tomaž. Značilnosti traktorjev v Sloveniji in ohranjanje premične kmetijske tehnične 
dediščine. Ljubljana: Radio Slovenija, 1. program, oddaja Kmetijski nasveti, 13. jun. 2008. 
[COBISS.SI-ID 2713960] 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa
112. GODEŠA, Tone. Rastlinsko olje - gorivo za pogon strojev v kmetijstvu : predavanje na 
posvetu Energija iz biomase je naša realnost, organiziran ob Dnevih biomase regij Evrope, 
Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana, 8. dec. 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 2852712] 

113. GODEŠA, Tone. Uporaba rastlinskega olja za pogon traktorjev : predavanje na posvetu 
Hladno stiskanje različnih oljnic ter močnost uporabe rastlinskega olja za prehrambene in 
energetske namene, Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana, 28. nov. 2008. 2008. [COBISS.
SI-ID 2852200] 
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114. JEJČIČ, Viktor. Biodiesel okolju prijazno gorivo : predavanje na seminarju Energetsko 
trajnostna oskrba kmetij v okviru Kmetijsko živilskega sejma, Gornja Radgona, 28. avg. 2008. 
2008. [COBISS.SI-ID 2743144] 

115. JEJČIČ, Viktor. Možnosti decentralizirane proizvodnje olja za pogonsko gorivo : predavanje 
na posvetu Energija iz biomase je naša realnost, organiziran ob Dnevih biomase regij Evrope, 
Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana, 8. dec. 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 2852456] 

116. JEJČIČ, Viktor. Možnosti decentralizirane proizvodnje olja za prehrambene ali energetske 
namene : rastlinsko olje kot energent - sedanje stanje in prihodnost : predavanje na posvetu 
Hladno stiskanje različnih oljnic ter močnost uporabe rastlinskega olja za prehrambene in 
energetske namene, Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana, 28. nov. 2008. 2008. [COBISS.
SI-ID 2851944] 

117. JEJČIČ, Viktor. Možnosti decentralizirane proizvodnje rastlinskega olja za energetske 
namene na kmetiji : predavanje na seminarju Energetsko trajnostna oskrba kmetij v okviru 
Kmetijsko živilskega sejma, Gornja Radgona, 28. avg. 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 2743400] 

118. JEJČIČ, Viktor, MIHEVC, Tone. Uporaba rastlinskega olja za energetske namene : pre-
davanje na seminarju Energetsko trajnostna oskrba kmetij v okviru Kmetijsko živilskega sejma, 
Gornja Radgona, 28. avg. 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 2742888] 

119. POJE, Tomaž. Pregled pogojev za postavitev bioplinskih naprav : predavanje na konferenci 
Bioplin - trajnostni energetski izziv v organizaciji KSSENA, Komunalnega podjetja Velenje, 
Adesca in Skupnosti občin Slovenije, Velenje, 28. nov. 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 2839400] 

120. POJE, Tomaž. Proizvodnja bioplina v Sloveniji : predavanje na posvetu Energija iz bio-
mase je naša realnost, organiziran ob Dnevih biomase regij Evrope, Kmetijski inštitut Slovenije, 
Ljubljana, 8. dec. 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 2852968] 

121. POJE, Tomaž. Substrati za proizvodnjo bioplina : predavanje na seminarju Energetsko 
trajnostna oskrba kmetij v okviru Kmetijsko živilskega sejma, Gornja Radgona, 28. avg. 2008. 
2008. [COBISS.SI-ID 2743656] 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa
122. POJE, Tomaž. Tehnične možnosti zatiranja odraslega koruznega hrošča : predavanje na 
strokovnem srečanju Dan koruze, Rakičan, 18. sep. 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 2771048] 

3.25 Druga izvedena dela
123. GODEŠA, Tone, KRAJNC, Roman. Logistika in mehanizacija v kmetijstvu : predavanje 
za višješolski študijski program, Upravljanje podeželja in krajine; 2. letnik - redni in izredni 
študij, Biotehniški center Naklo, Višja strokovna šola. 2008. [COBISS.SI-ID 2943592] 

124. JEJČIČ, Viktor. Možnost uporabe rastlinskega olja za pogon traktorjev in drugih motornih 
vozil : predavanje na rednem letnem občnem zboru članov Društva kmetijske tehnike Slovenije, 
Ljubljana, 27. mar. 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 2655336] 

125. JEJČIČ, Viktor. Uporaba rastlinskega olja za pogon traktorjev : strokovno predavanje 
na Spomladanskem kmetijskem Gorenjskem sejmu, Hrastje, Kranj, 18-20. apr. 2008. 2008. 
[COBISS.SI-ID 2672488] 

126. JEJČIČ, Viktor, POJE, Tomaž. Oddelek za kmetijsko tehniko, KIS : 46. Mednarodni 
kmetijsko-živilski sejem, Gornja Radgona, 23. - 29. avgust 2008 : predstavitev oddelka. 2008. 
[COBISS.SI-ID 2748520] 

127. POJE, Tomaž. Analiza novih traktorjev v RS : predavanje na rednem občnem zboru 
članov Društva kmetijske tehnike Slovenije, Ljubljana, 27. mar. 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 
2655080] 
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128. POJE, Tomaž. Bioplin in substrati za njegovo proizvodnjo : predavanje na temo Biomasa 
in drugi obnovljivi viri energije v organizaciji Zveze društev za biomaso Slovenije, Beltinci, 
30. sep. 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 2794856] 

129. POJE, Tomaž. Bioplin in substrati za njegovo proizvodnjo : predavanje na temo Biomasa 
in drugi obnovljivi viri energije v organizaciji Zveze društev za biomaso Slovenije, Moravske 
Toplice, 30. sep. 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 2795112] 

130. POJE, Tomaž. Bioplin in substrati za njegovo proizvodnjo : predavanje na temo Biomasa 
in drugi obnovljivi viri energije v organizaciji Zveze društev za biomaso Slovenije, Ptuj, 1. okt. 
2008. 2008. [COBISS.SI-ID 2800232] 

131. POJE, Tomaž. Bioplin, naprave za izrabo bioplina, izračun gospodarnosti sistemov : stro-
kovno predavanje v okviru programa izobraževanja »Evropski energetski menedžer«, Ljubljana, 
13. nov. 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 2828392] 

132. POJE, Tomaž. Možnosti proizvodnje rastlinskih olj in pogonskih goriv : predavanje na temo 
Biomasa in drugi obnovljivi viri energije v organizaciji Zveze društev za biomaso Slovenije, 
Ptuj, 1. okt. 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 2800488] 

133. POJE, Tomaž. Možnosti uporabe rastlinskih olj za pogonsko gorivo : predavanje na temo 
Biomasa in drugi obnovljivi viri energije v organizaciji Zveze društev za biomaso Slovenije, 
Beltinci, 30. sep. 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 2798952] 

134. POJE, Tomaž. Možnosti uporabe rastlinskih olj za pogosko gorivo : predavanje na temo 
Biomasa in drugi obnovljivi viri energije v organizaciji Zveze društev za biomaso Slovenije, 
Moravske Toplice, 30. sep. 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 2799208] 

135. POJE, Tomaž. Možnosti uporabe različnih organskih substratov za proizvodnjo elektrike 
in toplote iz bioplina : predavanje v organizaciji Združenja za medsosedsko pomoč - Strojni 
krožek Ljubljana - vzhod, Podgrad, 12. nov. 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 2827880] 

136. POJE, Tomaž. Ponudba traktorjev v Sloveniji : predavanje na Spomladanskem kmetijskem 
Gorenjskem sejmu, Hrastje, Ljubljana, 18.-20. apr. 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 2672744] 

137. POJE, Tomaž. Trdnosten preizkus kabine : predavanje na Spomladanskem kmetijskem 
Gorenjskem sejmu, Hrastje, Ljubljana, 18.-20. apr. 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 2673000]
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Oddelek za ekonomiko kmetijstva

Predstojnik
dr. Miroslav Rednak, univ. dipl. ekon.
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Konec leta 2008 je bilo na Oddelku za ekonomiko kmetijstva zaposlenih osem 
sodelavcev, od tega sedem raziskovalcev in ena tehnična sodelavka. Zaradi 
porodniškega dopusta je bila skoraj do konca leta odsotna ena sodelavka. V 
skladu z opredeljenimi dolgoročnimi usmeritvami je bilo tudi v obravnavanem 
letu delo pretežno usmerjeno v naslednja strokovna in raziskovalna področja:
– spremljanje in analiza globalnih gibanj v kmetijstvu, 
– spremljanje in ocenjevanje proizvodnih stroškov pri posameznih kmetijskih 

pridelkih,  
– razvoj sodobnih metod ekonomske analize v kmetijstvu in
– prostorsko-regionalne analize.
Razvojno-raziskovalno delo je potekalo v okviru ciljnega raziskovalnega 
programa CRP Konkurenčnost Slovenije 2006-2013, kjer je bil oddelek nosilec 
dveh raziskovalnih projektov,  pri treh projektih pa nastopa kot sodelujoča 
raziskovalna institucija. V letu 2008 se je oddelek vključil tudi v mednarodni 
projekt sodelovanja iz 7. okvirnega programa EU. Strokovno delo je bilo že 
tradicionalno pretežno osredotočeno na izvajanje rednih nalog po naročilu 
resornega Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP).

NASLOVI NALOG ODDELKA IN PODROČJE DELA

RAZISKOVALNO IN RAZVOJNO DELO

Analiza učinkov kmetijske politike z modelom tipičnih kmetijskih gospodarstev 
(V4-0361; 10.2006-3.2009)
Nosilec: dr. Miroslav Rednak

Presoja ukrepov kmetijske politike z vidika podnebnih sprememb (V4-0486; 
1.9.2008-30.8.2010)
Nosilka: dr. Tina Volk

Optimiranje proizvodnih postopkov za povečevanje dodane vrednosti v kmetijstvu 
(V4-0409; 1.9.2008-28.2.2010)
Nosilec: dr. Stane Kavčič, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek 
za zootehniko 
Nosilec KIS: dr. Miroslav Rednak 
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Oskrbne verige rdečega mesa v Sloveniji – analiza stanja in oblikovanje razvojnih 
modelov za doseganje konkurenčnosti (V4-0410; 1.9.2008-30.5.2010)
Nosilec: dr. Aleš Kuhar, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek 
za zootehniko 
Nosilka KIS: dr. Tina Volk 

Optimiranje sistema spremljanja politike razvoja podeželja v Sloveniji (V4-0534; 
1.9.2008-28.2.2010)
Nosilec: dr. Luka Juvančič, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek 
za zootehniko 
Nosilka KIS: dr. Tina Volk

MEDNARODNI PROJEKTI

Enlargement Network for Agripolicy Analysis (SA AgriPolicy KBBE211760; 7. 
okvirni program EU; 1.6.2008 do 31.5.2010)
Koordinator: Olivier CHARTIER, Euroquality, Francija
Nosilka KIS: dr. Tina Volk

Agricultural policies in OECD countries – Monitoring and evaluation – izdelava 
poročila o značilnostih kmetijske politike v Sloveniji v letu 2007 ter priprava 
podrobnih podatkov o proračunskih podporah kmetijstvu za izračun PSE, CSE, 
GSSE, TSE in izvedenih kazalcev podpor kmetijstvu v EU (delo po naročilu 
OECD v dogovoru z MKGP)
Pooblaščeni izvajalec: dr. Miroslav Rednak

STROKOVNO DELO

Spremljanje razvoja kmetijstva v Sloveniji (analitično-razvojna nalaga po naročilu 
MKGP)
Nosilka: dr. Tina Volk
Sodelavci: dr. Miroslav Rednak, Barbara Zagorc, Tomaž Cunder, Ben Moljk, 
Matej Bradač, Marjeta Pintar

Izračun SGM 2004 in SO 2004 (naloga po naročilu SURS)
Nosilec: dr. Miroslav Rednak

Osvežitev kmetijsko okoljskih kazalcev 2008 (projektna naloga po naročilu 
ARSO)
Nosilec: dr. Jože Verbič
Sodelavci: Tomaž Cunder, Matej Bedrač, dr. Tina Volk
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OPISI NALOG IN RAZISKAV

Analiza učinkov kmetijske politike z modelom tipičnih kmetijskih 
gospodarstev  
(tretje leto raziskav)
Nosilec: dr. Miroslav Rednak
Sodelavci KIS: dr. Tina Volk, Ben Moljk, Barbara Zagorc 
Sodelujoče institucije: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek 
za zootehniko; Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske 
vede

Temeljni namen raziskovalnega projekta je oblikovati kompleksen sistem 
kmetijskih gospodarstev, ki bo ob uporabi različnih metod omogočil opredelitev 
tipičnih kmetijskih gospodarstev, značilnih za slovensko kmetijstvo. V prvem 
letu raziskave je bilo delo pretežno usmerjeno v pripravo podatkov, pozornost 
pa je bila usmerjena predvsem v preučevanje možnosti povezave osnovne 
podatkovne baze Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj 
podeželja (ARSKTRP) s podatki drugih kmetijskih baz. Po preizkusu različnih 
podatkovnih sistemov je bilo ugotovljeno, da osnovnemu cilju projekta najbolj 
ustreza baza podatkov knjigovodstva FADN. Vzporedno je bil vzpostavljen sistem 
modelnih kalkulacij, ki bodo kot modul za oceno stroškov vgrajene v model. Na 
podlagi FADN podatkov so bila opredeljena tipična kmetijska gospodarstva, ki 
bodo kot predstavniki služili za oceno ekonomskih posledic različnih ukrepov 
kmetijske politike. Delo je v zaključni fazi vrednotenja in analize ekonomskih 
posledic različnih scenarijev kmetijske politike.

Presoja ukrepov kmetijske politike z vidika podnebnih sprememb (začetna 
faza raziskav)
Nosilec: dr. Tina Volk
Sodelavci: dr. Miroslav Rednak, Matej Bedrač, Marjeta Pintar
Sodelujoče institucije: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za 
zootehniko

Cilj projekta je izvedba presoje ukrepov kmetijske politike v Sloveniji za obdobje 
2007-2013 z vidika blaženja in prilagoditve kmetijstva podnebnim spremembam. V 
prvi fazi bo zbrano in sistematično urejeno gradivo s tega področja, organizirana 
delavnica in razgovori z deležniki ter izvedena inventarizacija ukrepov kmetijske 
politike, ki se tako ali drugače vežejo na klimatske spremembe. V drugi fazi 
bosta izdelani dve metodološki orodji: sistematična matrika vzročno-posledičnih 
vsebinskih povezav med blaženjem in prilagajanjem podnebnim spremembam 
in kmetijstvom ter metoda za presojo učinkov ukrepov kmetijske politike na 
tem področju. Orodji bosta omogočili izvedbo presoje učinkov posameznih 
ukrepov in podukrepov prvega in drugega stebra skupne kmetijske politike v 
nacionalnih okvirjih, ki zajema shemo neposrednih plačil, tržne intervencije 
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in program razvoja podeželja. Na podlagi presoje bodo izdelana priporočila 
kmetijski politiki in predlagane nove raziskave in aktivnosti.

Optimiranje proizvodnih postopkov za povečevanje dodane vrednosti v 
kmetijstvu (začetna faza raziskav)
Nosilec: dr. Stane Kavčič, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek 
za zootehniko
Sodelavci KIS: dr. Miroslav Rednak, dr. Tina Volk, Ben Moljk, Barbara 
Zagorc 

Cilj projekta je razviti optimizacijsko orodje na modularni osnovi, ki bo v 
pomoč pri konkretnih obratoslovnih odločitvah oziroma pri analizi in simulaciji 
dogajanja v kmetijstvu na mikro, mezo in tudi makro ravni. Modularno orodje 
bo vključevalo tehnike matematičnega programiranja in izvirne rešitve, ki bodo 
omogočale optimizacijo, pa tudi simulacijo dejanskega stanja. Model bo apliciran 
na kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo pretežno z živinorejo. 

Oskrbne verige rdečega mesa v Sloveniji – analiza stanja in oblikovanje 
razvojnih modelov za doseganje konkurenčnosti (začetna faza raziskav)
Nosilec: dr. Aleš Kuhar, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek 
za zootehniko
Sodelavci KIS: dr. Tina Volk, Ben Moljk 

Raziskovalno delo v okviru projekta bo osredotočeno na identifikacijo 
razvojnih potencialov in oblikovanje modelov za povečevanje konkurenčnosti 
oskrbnih verig rdečega mesa v Sloveniji, ki bodo nastali v procesu aktivnega 
sodelovanja udeležencev v verigi (rejci, zadruge, mesnopredelovalna industrija). 
Rezultati projekta bodo prispevali k ciljnemu oblikovanju razvojnih smernic 
javnih politik, panožnih strategij ter strategij na ravni podjetja, oz. kmetijskega 
gospodarstva. 

Optimiranje sistema spremljanja politike razvoja podeželja v Sloveniji (začetna 
faza raziskav)
Nosilec: dr. Luka Juvančič, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek 
za zootehniko
Sodelavci KIS: dr. Tina Volk, Matej Bedrač

Cilj projekta je prispevati k vzpostavitvi kakovostnega in učinkovitega sistema 
spremljanja politike razvoja podeželja v Sloveniji. V začetni fazi projekta bo 
opravljen pregled izvedbenih določil ukrepov, ki se izvajajo v okviru Programa 
razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 (PRP) in na tej 
podlagi izveden primerjalni pregled in ocena ustreznosti obstoječega okvira 
spremljanja PRP za Slovenijo. Druga faza projekta bo obsegala preverjanje 
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ustreznosti sistema spremljanja PRP na nižjih teritorialnih ravneh na primeru 
dveh izbranih območjih. V tretji, sintezni fazi projekta, bodo identificirane 
kritične točke izvajanja in spremljanja PRP v smislu optimizacije postopkov in 
integracije sistema v sistem sprejemanja odločitev v politiki razvoja podeželja v 
Sloveniji. V primeru ugotovljenih pomanjkljivosti obstoječega okvira spremljanja 
bodo podani operativni predlogi v smislu dopolnitve oziroma zamenjave 
relevantnih kazalnikov.

Enlargement Network for Agripolicy Analysis – Agri Policy
Koordinator projekta: Olivier Chantier, Euroquality, Francija
Nosilka KIS: dr. Tina Volk
Sodelavci: dr. Miroslav Rednak, Ben Moljk, Matej Bedrač, Marjeta Pintar

Projekt ‘Krepitev mreže za analizo kmetijske politike’ sodi med projekte sodelovanja 
(SP1-Cooperation and Support Action) iz 7. okvirnega programa EU in bo trajal 
2 leti. Gre za nadaljevanje in razširitev projekta CEEC AGRI POLICY iz 6. 
okvirnega programa EU. Glavni cilji projekta so krepitev mreže raziskovalcev 
s področja agrarne ekonomike in politike, priprava analiz za potrebe kmetijske 
politike ter razvoj analitičnih kapacitet raziskovalcev s tega področja. V projektu 
sodeluje 25 partnerjev, od tega 12 iz novih članic EU, 3 iz držav s statusom 
kandidatk (Hrvaška, Makedonija, Turčija), 5 iz držav pred-kandidatk (Bosna in 
Hercegovina, Srbija, Črna Gora, Kosovo, Albanija) ter 5 podpornih organizacij 
(Euroquality iz Francije kot koordinator projekta, LEI iz Nizozemske, Univerza 
Exeter iz Velike Britanije, IAMO iz Nemčije in BF iz Slovenije). Kmetijski inštitut 
Slovenije v projektu sodeluje kot partner, skupaj z BF Oddelkom za zootehniko pa 
tudi kot so-nosilec delovne naloge 4, ki vsebuje pripravo pregleda razpoložljivosti 
in kakovosti podatkov o kmetijstvu in kmetijski politiki v državah Zahodnega 
Balkana in Turčiji, oblikovanje baze podatkov ter pripravo analiz.

V prvih osmih mesecih dela na projektu so vse države partnerice v okviru 
delovne naloge 2 pripravile študije o stanju na trgu mleka v svoji državi. Zbirno 
poročilo, ki ga je pripravil koordinator (LEI), kakor tudi poročila po posameznih 
državah, bodo po opravljeni redakciji objavljena na javni spletni strani projekta 
in s tem dostopna širši javnosti. V naslednjem obdobju bodo v okviru delovne 
naloge 2 pripravljene študije na temo obnovljivih virov energije v povezavi z 
razvojem podeželja. 

V delovno nalogo 3 so vključene samo nove države članice. V prvi fazi so te 
partnerice zbrale osnovne statistične podatke o kmetijstvu in proračunskih izdatkih 
za ukrepe kmetijske politike v obdobju od leta 1995 oziroma 2000 dalje po 
enotni shemi ter z odgovori na v naprej pripravljen vprašalnik poskušale oceniti 
posledice vstopa v EU za kmetijstvo, predelovalno industrijo in potrošnike. Zbirno 
poročilo je bilo pripravljeno v obliki povzetka osnovnih ugotovitev na podlagi 
izpolnjenih vprašalnikov. V naslednji fazi bo potrebno pripraviti podrobnejši 
opis vsebine ukrepov kmetijske politike pred in po vstopu v EU.  
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Delovna naloga 4 pokriva podobne vsebine kot delovna naloga 3, vanjo pa so 
vključene države kandidatke in potencialne kandidatke za vstop v EU. Države 
Zahodnega Balkana in Turčija so pripravile prvo inventarizacijo razpoložljivosti 
podatkov s področja kmetijstva in kmetijske politike. Zbirni pregled rezultatov 
je pokazal, da je stanje glede razpoložljivosti in kakovosti statističnih podatkov 
po državah precej različno, v nobeni pa statistika še ni v celoti prilagojena 
standardom EU. Podatki o proračunskih izdatkih za kmetijstvo so v splošnem 
težko dostopni in praviloma pomanjkljivi. V naslednjem obdobju bo težišče dela 
na oblikovanju konsistentne baze osnovnih statističnih podatkov o kmetijstvu 
in na dopolnitvi podatkov o proračunskih izdatkih.  

Spremljanje razvoja kmetijstva v Sloveniji v letu 2008
Nosilka: dr. Tina Volk
Sodelavci: dr. Miroslav Rednak, Barbara Zagorc, Tomaž Cunder, Ben Moljk, 
Matej Bradač, Tine Štebe, Marjeta Pintar

Spremljanje razvoja kmetijstva v Sloveniji je analitično-razvojna naloga, ki jo 
Oddelek za ekonomiko kmetijstva izvaja že vrsto let. V letu 2008 je naloga 
vključevala tekoče ocenjevanje stroškov pridelave pomembnejših kmetijskih 
pridelkov, izdelavo bilanc proizvodnje in porabe osnovnih kmetijskih pridelkov, 
vzpostavitev in vzdrževanje baz podatkov za potrebe agrarno-ekonomskih in 
agrarno-političnih analiz, aktivnosti v zvezi z mrežo knjigovodskih podatkov s 
kmetij (FADN), pripravo analiz in poročil o stanju v kmetijstvu ter ekspertne 
storitve za Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V okviru slednjih 
je predvsem potrebno omeniti nadaljevanje dela na področju izdelave registra 
kmetij v območjih z omejenimi dejavniki ter aktivno vključevanje v ocenjevanje 
Lokalnih razvojnih strategij v okviru izvajanje 4. osi Programa razvoja podeželja 
2007 – 2013 (LEADER).

V letu 2008 so bile z modelnimi kalkulacijami izdelane ocene stroškov pridelovanja 
za okoli 40 kmetijskih pridelkov  in sicer tako na mesečni, kot na letni ravni. 
Rezultati modelnih kalkulacij so bili, skupaj z metodološkimi izhodišči in 
pojasnili, od sredine leta redno objavljeni tudi na spletni strani KIS (http://www.
kis.si/pls/kis/!kis.web?m=7&j=SI#nav). Vsi pomembnejši podatki o kmetijstvu 
iz statističnih ter drugih uradnih in lastnih virov so bili ažurno vključeni v 
agregatne baze podatkov, ki so oblikovane za obdobje od leta 1992 dalje. Te 
baze zagotavljajo medsebojno usklajene serije podatkov s področja kmetijstva 
in kmetijske politike, ki omogočajo neposredno primerjavo z drugimi državami 
EU ter predstavljajo vir podatkov za potrebe različnih agrarno ekonomskih 
in agrarno političnih analiz. Osnovni podatki iz teh baz so bili uporabljeni za 
analize stanja v kmetijstvu in neposredno vključeni v priloge poročil, posamezni 
izpisi iz baz pa so bili pripravljeni tudi za druge namene in uporabnike.

V aprilu 2008 je bila na osnovi predhodnih podatkov pripravljena prva ocena 
stanja v kmetijstvu v letu 2007 (spomladansko poročilo), celovito poročilo o 
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stanju kmetijstva, živilstva in gozdarstva v letu 2007, ki nastaja v sodelovanju z 
MKGP in drugimi zunanjimi sodelavci, pa je bilo naročniku oddano novembra 
2008. Letno poročilo je zaradi obsežnosti zaokroženo v tri dele. Prvi del poročila 
obravnava področje kmetijstva kot celote z vidika proizvodnih, ekonomskih in 
strukturnih značilnosti, živilsko industrijo, kmetijsko politiko, splošne storitve 
za kmetijstvo ter upravno infrastrukturo, kakor tudi področje gozdarstva in 
lovstva ter ribištva. V drugem delu poročila so zbrane obsežne podatkovne 
priloge z daljšimi časovnimi serijami podatkov praktično za vsa poglavja, ki jih 
obravnava osnovno poročilo. Tretji del poročila vsebuje podrobnejši pregled 
stanja v kmetijstvu v letu 2007 po posameznih kmetijskih trgih s pripadajočimi 
prilogami. Konec novembra 2008 je bilo prvič izdelano tudi jesensko poročilo, 
ki je zajemalo prvo, predvsem kvalitativno oceno stanja v kmetijstvu v 
tekočem letu na agregatni ravni in po posameznih trgih. Vsa poročila o stanju 
v kmetijstvu so dostopna tudi na spletnih straneh KIS (http://www.kis.si/pls/
kis/!kis.web?m=7&j=SI#nav).
 

Izračun SGM 2004 in SO 2004
Nosilec: dr. Miroslav Rednak

Cilj naloge je bil izračun standardiziranega pokritja in standardiziranega 
prihodka po cenah iz let 2003-2005 (SGM 2004 in SO 2004) za Slovenijo po 
posameznih kmetijskih pridelkih. SGM 2004 in SO 2004 sta bila v skladu z EU 
metodologijo podlaga za oceno ekonomske velikosti kmetij v okviru vzorčnega 
popisa kmetijskih gospodarstev 2007. 
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naloge : 46. Mednarodni kmetijsko-živilski sejem, Gornja Radgona, 23. avgust - 29. avgust 2008. 
2008. [COBISS.SI-ID 2740328] 

40. CUNDER, Tomaž, BEDRAČ, Matej. Oddelek za ekonomiko kmetijstva, KIS : 46. Medna-
rodni kmetijsko-živilski sejem, Gornja Radgona, 23. - 29. avgust 2008 : predstavitev oddelka. 
2008. [COBISS.SI-ID 2748264] 

41. REDNAK, Miroslav. Kmetijska politika : predavanje za redni dodiplomski študij, Univerza 
v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede. 2008. [COBISS.SI-ID 2945384] 

42. REDNAK, Miroslav. Predstavitev stanja v slovenskem kmetijstvu v letu 2007 : predstavitev 
na 28. seji Državnega zbora RS, Odbor za kmetijstvo pri DZRS, Ljubljana, 20. feb 2008. 2008. 
[COBISS.SI-ID 2938984] 

43. VOLK, Tina. Kmetijsko okoljski kazalci : intenzivnost kmetovanja : predstavitev na 28. seji 
Državnega zbora RS, Odbor za kmetijstvo pri DZRS, Ljubljana, 20. feb 2008. 2008. [COBISS.
SI-ID 2939496] 

SEKUNDARNO AVTORSTVO
Urednik

44. REDNAK, Miroslav (ur.). Agriculture in Western Balkans and EU integration, (Zbirka 
DAES). Ljubljana: Slovene Association of Agricultural Economists: = Društvo agrarnih eko-
nomistov Slovenije, 2008. 107 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-91094-4-1. [COBISS.
SI-ID 238792960] 
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Centralni laboratorij

Predstojnica
dr. Ana Gregorčič, univ. dipl. kem.
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V Centralnem laboratoriju je bilo v letu 2008 zaposlenih 25 sodelavcev: 7 
doktorjev znanosti, 5 magistrov, 2 univerzitetno diplomirana inženirja in 11 
tehničnih sodelavcev. 
Razdelitev po področjih dela:
Agrokemijski laboratorij:

– analize živalske krme
– analize medu
– analize ostankov pesticidov
– analize fitofarmacevtskih sredstev
– analize tal
– analize mineralnih in organskih gnojil
– raziskave na področju tal in okolja (Center za tla in okolje)

Enološki laboratorij:
– analize vina in mošta
– analize alkoholnih pijač
– raziskave in tehnologije vina

Dejavnost laboratorija obsega raziskovalno in razvojno delo, strokovno delo 
ter servisno dejavnost. Sodelujemo v samostojnih projektih, skupnih projektih 
z drugimi inštituti doma in v tujini ter v projektih z drugimi oddelki na 
Kmetijskem inštitutu.
Za izvajanje preskusnih metod laboratorij ustreza zahtevam standarda SIST 
EN ISO/IEC 17025. Pri francoski akreditacijski hiši COFRAC smo akreditirani 
za analize živalske krme, medu, ostankov pesticidov, tal, vina in mošta ter 
alkoholnih pijač.

NASLOVI NALOG ODDELKA IN PODROČIJ DELA

RAZISKOVALNO IN RAZVOJNO DELO

Spremljanje dinamike razgradnje ostankov fitofarmacevtskih sredstev v integrirani 
pridelavi grozdja in vina (CRP V4-0323)
Nosilka: dr. Ana Gregorčič
Sodelavci: dr. Franc Čuš, mag. Helena Baša Česnik, dr. Špela Velikonja Bolta, 
dr. Mitja Kocjančič
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Vzpostavitev sistema multidisciplinarnih informacij prostora za napovedovanje 
in  ocenjevanje škod po naravnih nesrečah v kmetijstvu (CRP M2-0220)
Nosilec: dr. Borut Vrščaj
Sodelavec: mag. Tomaž Vernik
Zunanji sodelavec: Jani Bergant 

Uporaba kisika v novih tehnologijah vinifikacije belih in rdečih vin (Aplikativni 
raziskovalni projekt L4-9667) 
Nosilec: dr. Mitja Kocjančič
Sodelavci: dr. Klemen Lisjak, dr. Andreja Vanzo, dr. Franc Čuš, mag. Dejan 
Bavčar
Zunanja sodelavka: Barbi Močivnik

Vpliv interakcij med kvasovkami na potek fermentacije in zorenje vina (Temeljni 
raziskovalni projekt J4-0838) 
Nosilec: dr. Peter Raspor (Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta)
Koordinator na KIS: dr. Franc Čuš
Sodelavci: dr. Mitja Kocjančič, dr. Andreja Vanzo, mag. Dejan Bavčar, dr. 
Klemen Lisjak, dr. Ana Gregorčič, mag. Helena Baša Česnik, dr. Špela Velikonja 
Bolta

Spremljanje nekaterih parametrov kakovosti in geografskega porekla vina cviček 
PTP (CRP V4-0518)
Nosilec: dr. Franc Čuš
Sodelavci: dr. Mitja Kocjančič, dr. Andreja Vanzo, mag. Dejan Bavčar, dr. 
Klemen Lisjak, dr. Ana Gregorčič, mag. Helena Baša Česnik, dr. Špela Velikonja 
Bolta

Fenolni potencial lokalnih kultivarjev sliv in češenj (CRP V4-0321)
Antioksidanti gozdnih in gojenih borovnic kot preventivni dodatek k zdravi 
prehrani (podprojekt, ki se izvaja na KIS) 
Nosilka: dr. Andreja Vanzo
Sodelavci: dr. Franc Čuš, mag. Dejan Bavčar, dr. Klemen Lisjak, Špela Može

Podpora ukrepov za preprečevanje onesnaževanja kmetijskih tal z živinskimi 
gnojili
Nosilec: dr. Drago Babnik
Sodelavci CL: Janez Sušin, mag. Vida Žnidaršič Pongrac, mag. Veronika Kmecl, 
dr. Špela Velikonja Bolta

Sledljivost gensko spremenjenih kmetijskih rastlin v pridelavi hrane in krme
Nosilec: dr. Vladimir Meglič
Sodelavec CL: dr. Borut Vrščaj
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Varstvo pred nenadzorovanim sproščanjem gensko spremenjenih organizmov 
in drugih biotskih agensov v okolje
Nosilka: dr. Jelka Šuštar Vozlič
Sodelavec CL: dr. Borut Vrščaj

Harmonizacija tehnologij za celovito sledljivost gensko spremenjenih organizmov 
v produkciji kmetijskih pridelkov in živil ter njihov soobstoj s konvencionalno 
in ekološko pridelavo
Nosilec: dr. Vladimir Meglič
Sodelavec CL: dr. Borut Vrščaj

MEDNARODNI PROJEKTI

Kontrola rodovitnosti kmetijskih tal v Sloveniji v letu 2008 (Projekt financira 
Petrokemija d.d., Kutina, Hrvaška)
Nosilec: Janez Sušin
Sodelavka: mag. Vida Žnidaršič Pongrac

Interreg CENTRAL UrbanSMS (Urban Soil Management Strategy)
Nosilec: dr. Borut Vrščaj
Sodelavec: mag. Tomaž Vernik 

FP7 GSsoil (eContentplus: Assessment and strategic development of INSPIRE 
compliant Geodata-Services for European Soil Data)
Nosilec: dr. Borut Vrščaj
Sodelavci: mag. Tomaž Vernik

Biorazpoložljivost polifenolov, ki so prisotni v mediteranski dieti. Preučevanje 
vključenih molekularnih mehanizmov (Znanstveno-raziskovalno sodelovanje 
med Republiko Slovenijo in Italijansko republiko v letih 2006 do 2009 (BI-
IT/05-08-031))
Nosilki: dr. Sabina Passamonti (Univerza v Trstu), dr. Andreja Vanzo (KIS)

STROKOVNO DELO

Določanje ostankov  fitofarmacevtskih sredstev in ostalih onesnaževal v 
kmetijskih pridelkih
Nosilka: dr. Ana Gregorčič
Sodelavke: mag. Helena Baša Česnik, dr. Špela Velikonja Bolta, mag. Veronika 
Kmecl, Lucija Janeš, mag. Vida Žnidaršič Pongrac

Registracija fitofarmacevtskih sredstev
Nosilka: dr. Ana Gregorčič
Sodelavki: mag. Helena Baša Česnik, dr. Špela Velikonja Bolta
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Monitoring rastlinskih hranil v tleh na vodovarstvenem območju Mestne občine 
Ljubljana
Nosilec: Janez Sušin
Sodelavki: mag. Vida Žnidaršič Pongrac, mag. Veronika Kmecl

Monitoring onesnaženosti tal kmetijskih zemljišč na vodovarstvenih območjih 
v Mestni občini Ljubljana v letu 2008
Nosilec: dr. Andrej Simončič
Sodelavci: Janez Sušin, dr. Borut Vrščaj, dr. Ana Gregorčič, dr. Špela Velikonja 
Bolta, mag. Vida Žnidaršič Pongrac, mag. Helena Baša Česnik
Zunanji sodelavec: Jani Bergant 

Strokovne naloge za Ministrstvo za okolje in prostor v letu 2008
Nosilec:  Janez Sušin
Sodelavca: dr. Borut Vrščaj, mag. Tomaž Vernik
Zunanji sodelavec: Jani Bergant 

Vrtičkarstvo v Mestni občini Ljubljana kot vir onesnaževal v tleh, pridelani 
hrani in podzemni vodi
Nosilec: dr. Andrej Simončič
Sodelavci CL: dr. Borut Vrščaj, Janez Sušin, mag. Tomaž Vernik, dr. Ana 
Gregorčič, mag. Helena Baša Česnik, dr. Špela Velikonja Bolta, mag. Veronika 
Kmecl, mag. Vida Žnidaršič Pongrac
Zunanji sodelavci: Ines Markelc, Tine Palčič, Jani Bergant

Informacijska podpora pri odločanju z vidika prehodnosti terena (i-PREHOD)
Nosilec: dr. Borut Vrščaj
Sodelavka: mag. Vida Žnidaršič Pongrac
Zunanji sodelavci: Ines Markelc, Tine Palčič, Jani Bergant

Kontrola rodovitnosti tal
Janez Sušin

Strokovne naloge s področja živinoreje 
Nosilec: dr. Jože Verbič
Sodelavec CL: dr. Borut Vrščaj 

Izdelava ocene tveganja za nenamerno sproščanje gensko spremenjene oljne 
ogrščice, koruze in krompirja v Sloveniji in izdelava predloga okoljskega 
monitoringa
Nosilka: dr. Jelka Šuštar Vozlič
Sodelavec CL: dr. Borut Vrščaj

Spremljanje kakovosti medu
mag. Veronika Kmecl
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Uvajanje preskusnih metod za potrebe uradnega nadzora s področja krme:
Vpeljava in validacija metode za določanje ostankov kloriranih pesticidov v 
krmi 
Nosilka: dr. Špela Velikonja Bolta
Sodelavci: dr. Ana Gregorčič, Lucija Janeš, Zvonko Bregar

Strokovne naloge s področja varstva in registracije sort rastlin ter 
semenarstva
Nosilec: Zoran Čergan
Sodelavke: dr. Špela Velikonja Bolta, mag. Veronika Kmecl, mag. Vida Žnidaršič 
Pongrac

Izdelava izotopskih analiz vzorcev vina s slovenskim geografskim poreklom 
(Pogodba z MKGP št. 2311-08-000106)
Nosilec: dr. Mitja Kocjančič
Sodelavca: dr. Franc Čuš, mag. Dejan Bavčar

Mikrobiologija vina - vaje za študente Univerze v Novi Gorici 
Nosilec: dr. Franc Čuš
Sodelavec: dr. Klemen Lisjak

Zdravilne učinkovine vin v vinih Bizeljskega podokoliša
Nosilec: dr. Mitja Kocjančič
Sodelavka: dr. Andreja Vanzo

Izboljšanje kakovosti grozdja in vina sorte Zelen (sodelovanje s Konzorcijem 
Zelen GIZ) 
Nosilec: dr. Franc Čuš
Sodelavci: dr. Andreja Vanzo, dr. Mitja Kocjančič, mag. Dejan Bavčar, dr. 
Klemen Lisjak, Špela Može

Sodelovanje z Univerzo v Aucklandu iz Nove Zelandije in Marlborough Wine 
Research Centre
Nosilec: dr. Klemen Lisjak

Raziskovalno sodelovanje z vinsko kletjo Tikveš
Nosilec: dr. Klemen Lisjak

SERVISNA DEJAVNOST

Analize tal
mag. Vida Žnidaršič Pongrac, mag. Veronika Kmecl

Analize mineralnih in organskih gnojil
mag. Vida Žnidaršič Pongrac
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Analize fitofarmacevtskih sredstev
dr. Ana Gregorčič, Lucija Janeš

Analize ostankov fitofarmacevtskih sredstev v kmetijskih pridelkih in tleh
dr. Ana Gregorčič, mag. Helena Baša Česnik, dr. Špela Velikonja Bolta

Analize medu
mag. Veronika Kmecl

Kontrola kakovosti kmetijskih pridelkov in krme
dr. Špela Velikonja Bolta, dr. Ana Gregorčič, mag. Vida Žnidaršič Pongrac, 
mag. Veronika Kmecl

Analize grozdja, mošta, vina in drugih alkoholnih pijač
dr. Mitja Kocjančič, mag. Dejan Bavčar, dr. Andreja Vanzo, mag. Vida Žnidaršič 
Pongrac, dr. Ana Gregorčič 

Analize polifenolnih spojin s pomočjo spektrofotometričnih in HPLC analiz
dr. Andreja Vanzo, dr. Klemen Lisjak

POMEMBNA SODELOVANJA, OBISKI, ORGANIZACIJE 
POSVETOVANJ

Vinarski dan 2008
Organizator: CL, Enološki laboratorij (dr. Franc Čuš)
Soorganizator: Strokovno društvo vinogradnikov in vinarjev Slovenije 
(SDVVS)

Delavnica 'Spoznavanje Sauvignona'
Organizatorji: dr. Klemen Lisjak, dr. Franc Čuš, dr. Andreja Vanzo, mag. Dejan 
Bavčar 

OPISI NALOG IN RAZISKAV

KONČAN PROJEKT

Spremljanje dinamike razgradnje ostankov fitofarmacevtskih sredstev v 
integrirani pridelavi grozdja in vina (CRP V4-0323)
Nosilka: dr. Ana Gregorčič
Sodelavci: dr. Franc Čuš, mag. Helena Baša Česnik, dr. Špela Velikonja Bolta, 
dr. Mitja Kocjančič
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V letu 2008 smo v okviru projektnega dela analizirali vzorce letnika trgatve 
2007, ko smo v poskus vključili dve beli in dve rdeči sorti. Prav tako smo 
spremljali dinamiko razgradnje pesticidov na grozdju med dozorevanjem 
vseh štirih sort. Vse odvzete vzorce grozdja, drozge, mošta, droži in vina smo 
analizirali na prisotnost 117 pesticidov. Za analizo ostankov pesticidov smo 
uporabili multirezidualno metodo GC/MS, multirezidualno metodo  LC/MS/MS 
in metodo za določitev ostankov ditiokarbamatov GC/MS. Preverili smo tudi 
vpliv čistilnih sredstev na koncentracijo boskalida v vinu. 
Procimidon je bil edini pesticid, ki smo ga določili v vzorcih in ni imel 
dovoljenja v IPG v letu 2007. Koncentracije boskalida, dimetomorfa, fosalona 
in tebukonazola so bile med dozorevanjem grozdja najbolj stabilne. Najvišje 
dovoljene koncentracije ostankov (MRL) na grozdju so bile presežene za 
ciprodinil, fludioksonil in fosalon. V predelavi grozdja sta bila ključna postopka, 
ki sta vplivala na zmanjšanje koncentracije pesticidov v moštu in vinu, stiskanje 
grozdja/drozge ter odločitev vina od droži po končani alkoholni fermentaciji. 
Pri pridelavi belega grozdja je na znižanje koncentracije pesticidov vplivalo 
tudi čiščenje mošta. Med najbolj obstojne pesticide, ki so se pojavljali v vseh 
fazah predelave grozdja, lahko uvrstimo boskalid, dimetomorf, fenheksamid, 
metalaksil in procimidon. Pri poskusu zmanjšanja koncentracije boskalida v 
vinu je bilo kombinirano čistilno sredstvo učinkovitejše kot sam bentonit.

OPISI OSTALIH  PROJEKTOV IN NALOG

Vzpostavitev sistema multidisciplinarnih informacij prostora za napovedovanje 
in  ocenjevanje škod po naravnih nesrečah v kmetijstvu (CRP M2-0220)
Nosilec: dr. Borut Vrščaj
Sodelavec: mag. Tomaž Vernik
Zunanji sodelavec: Jani Bergant 

Projekt zajema izdelavo in testiranje metode izvajanja multidisciplinarnih 
podatkov tal in kmetijskih rastlin ter njihovo integracijo v informacijski sistem 
napovedovanja in ocene posledic naravnih nesreč. V letu 2008 smo a) zasnovali 
računalniško metodo za izboljšanje kakovosti pedoloških kart; b) vsebinsko 
dopolnjevali baze pedoloških podatkov z merjenimi fizikalnimi podatki tal; c) 
zasnovali in delno izdelali bazo podatkov potreb kmetijskih rastlin po vodi, d) 
zasnovali sistem povezav baz podatkov rastlin z GIS podatki prostora za določitev 
agroekoloških con. Delne rezultate projekta smo predstavili naročniku.

Uporaba kisika v novih tehnologijah vinifikacije belih in rdečih vin (Aplikativni 
raziskovalni projekt L4-9667) 
Nosilec: dr. Mitja Kocjančič
Sodelavci: dr. Klemen Lisjak, dr. Andreja Vanzo, dr. Franc Čuš, mag. Dejan 
Bavčar
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Zunanja sodelavka: Barbi Močivnik
V okviru projekta smo v juniju in juliju 2008 s podjetjem Škrlj d.o.o. razvili 
industrijsko stiskalnico v velikosti 2000 kg za stiskanje belega grozdja v inertni 
atmosferi pod 1% kisika. Delovanje stiskalnice smo tekom trgatve 2008 tudi 
preverili na treh različnih sortah (Sauvignon, Merlot rose, Zelen) in 4 vzporednih 
poskusih, kjer smo del grozdja stisnili v popolni odsotnosti kisika, del pa 
klasično. Preverili smo tudi vpliv maceracije v kombinaciji s hiperreduktivnim 
stiskanjem na kakovost vina. Različne frakcije poskusnega stiskanja smo vzorčili 
in zamrznili za nadaljnje analize aromatičnih spojin, polifenolov in glutationa. 
Hiperreduktivna vina kažejo višje vsebnosti hidroksicimetnih kislin.  
V okviru raziskav mikrooksigenacije rdečih vin smo s podjetjem Škrlj d.o.o. začeli 
razvijati cenejšo verzijo mikrooksigenacijske enote, ki bo omogočala dodajanje 
mikrokoličin kisika v rdeče vino. Z ustreznim uravnavanjem pretokov kisika 
lahko na cenejši način dodajamo želene količine kisika v vino. Poskuse bomo 
glede na predviden plan projekta začeli v naslednjih mesecih.

Vpliv interakcij med kvasovkami na potek fermentacije in zorenje vina (Temeljni 
raziskovalni projekt J4-0838) 
Nosilec: dr. Peter Raspor (Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta)
Sodelavci KIS: dr. Franc Čuš, dr. Mitja Kocjančič, dr. Andreja Vanzo, mag. 
Dejan Bavčar, dr. Klemen Lisjak, dr. Ana Gregorčič, mag. Helena Baša Česnik, 
dr. Špela Velikonja Bolta

V okviru projekta smo na KIS vpeljali metode za določanje nekaterih aromatskih 
alkoholov (GC/MS, GC/FID in HPLC/DAD), za katere predpostavljamo, da 
spadajo med signalne molekule v komunikaciji med kvasovkami. Prav tako smo 
v vzorcih sintetičnega medija iz laboratorijskih poskusov analizirali koncentracijo 
reducirajočih sladkorjev in hlapnih kislin s standardnimi metodami (39 vzorcev). 
Hkrati smo v devetih vzorcih iz laboratorijskih poskusov opravili tudi analizo 
ostankov pirimetanila v mediju.

Spremljanje nekaterih parametrov kakovosti in geografskega porekla vina 
cviček PTP (CRP V4-0518)
Nosilec: dr. Franc Čuš
Sodelavci: dr. Mitja Kocjančič, dr. Andreja Vanzo, mag. Dejan Bavčar, dr. 
Klemen Lisjak, dr. Ana Gregorčič, mag. Helena Baša Česnik, dr. Špela Velikonja 
Bolta

V tej fazi projektnega dela smo v mikrovinifikacijskem merilu na KIS izvedli 
biološki razkis in sicer ločeno v treh vinih, ki sestavljajo vino cviček PTP: mešanem 
belem vinu, frankinji in žametovki od treh pridelovalcev (9 vzorcev). Kontrolo 
predstavljajo vina brez biološkega razkisa (9 vzorcev). Biološki razkis je potekal 
pri kontrolnih pogojih (kontrola temperature in prisotnosti kisika nad vinom). 
V vseh vzorcih smo analizirali nekaj osnovnih kemijskih parametrov (vrednost 
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pH, vsebnost skupnih kislin, prostega žvepla in reducirajočih sladkorjev). Potek 
biološkega razkisa smo spremljali s pomočjo HPLC/DAD ter z nacepljanjem 
vzorcev na selektivno gojišče za mlečnokislinske bakterije.

Fenolni potencial lokalnih kultivarjev sliv in češenj (CRP V4-0321)
Antioksidanti gozdnih in gojenih borovnic kot preventivni dodatek k zdravi 
prehrani  (podprojekt, ki se izvaja na KIS) 
Nosilka: dr. Andreja Vanzo

Sodelavci: dr. Franc Čuš, mag. Dejan Bavčar, dr. Klemen Lisjak, Špela Može
V okviru projekta smo poglobili znanje o slovenskih avtohtonih borovnicah 
(Vaccinium myrtillus L.) in naredili primerjavo z ameriškimi gojenimi borovnicami 
(Vaccinium corymbosum L.). Jagodičje v svetu vse pogosteje uporabljajo kot 
dodatek v prehrani in celo v terapevtske namene. V sklopu raziskovalnega 
projekta smo na osnovi morfologije rastlin, pomoloških lastnosti plodov in 
genetskih parametrov raziskovali diverziteto med posameznimi tipi avtohtonih 
in ameriških borovnic. Hkrati smo v borovnicah določili vsebnost skupnih 
polifenolov in skupnih antocianov. Na ta način smo določili njihovo prehransko 
vrednost glede na  vsebnost antioksidantov. Določili smo tudi profil posameznih 
spojin iz skupine antocianov tako v avtohtonih, kot v ameriških borovnicah. 
Profil je genetsko pogojena lastnost, ki smo jo primerjali z rezultati genetskih 
analiz. V slovenskih gozdnih borovnicah je vsebnost antocianov izjemno velika (v 
povprečju 11 g/kg). Gozdne borovnice vsebujejo tudi do petkrat več antocianov 
v primerjavi z gojenimi ameriškimi borovnicami. V okviru genetskih analiz 
smo ugotovili, da se naše gozdne borovnice genetsko ne razlikujejo. Rezultate 
so potrdili tudi enaki profili posameznih antocianov v gozdnih borovnicah, 
vzorčenih v različnih regijah Slovenije. Profila posameznih antocianov gozdnih 
in ameriških borovnic pa se med seboj bistveno razlikujeta.

Kontrola rodovitnosti kmetijskih tal v Sloveniji v letu 2008 (Projekt financira 
Petrokemija d.d., Kutina, Hrvaška)
Nosilec: Janez Sušin
Sodelavka: mag. Vida Žnidaršič Pongrac

Projekt kontrole rodovitnosti tal v Sloveniji od leta 2005 finančno podpira 
Petrokemija d.d iz Hrvaške. V sodelovanju s kmetijsko svetovalno službo 
vsako leto sistematično odvzamemo 2.000 vzorcev tal po celi Sloveniji ter jih 
analiziramo na osnovne parametre rodovitnosti (pH, P2O5, K2O, organska snov, 
magnezij). Namen raziskave je ugotoviti stopnjo rodovitnosti tal v Sloveniji glede 
na rabo in prostorsko razporeditev kmetijskih tal ter na podlagi tega pripraviti 
predlog optimalne sestave mineralnih gnojil, s katerimi bi lahko slovenski kmet 
v največji možni meri realiziral gnojilne načrte.
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Interreg CENTRAL UrbanSMS (Urban Soil Management Strategy)
Nosilec: dr. Borut Vrščaj
Sodelavec: mag. Tomaž Vernik 

Januarja 2008 smo na Dunaju začeli v okviru mednarodne skupine pripravljati 
projekt. Projektno dokumentacijo smo dokončali maja, projekt je bil sprejet 
avgusta in se je začel izvajati 1. oktobra 2008. V letu 2008 so pripravili vsebine 
in opredelili rezultate za delovni sklop 4, ki ga vodimo na KIS in DS 5, ter 
DS 6. Pripravili smo pregled literature in prva dela na definiciji strategije 
gospodarjenja z zemljišči, ter na zasnovi dveh računalniških orodij Urban Soil 
Management Tools in algoritmov odločanja. 

FP7 GSsoil (eContentplus: Assessment and strategic development of INSPIRE 
compliant Geodata-Services for European Soil Data)
Nosilec: dr. Borut Vrščaj
Sodelavec: mag. Tomaž Vernik 

Pripravili in prijavili smo predlog projekta za 7. okvirni program, ki je v končni 
fazi pogajanj in se bo začel leta predvidoma aprila 2009. 

Biorazpoložljivost polifenolov, ki so prisotni v mediteranski dieti. Preučevanje 
vključenih molekularnih mehanizmov (Znanstveno-raziskovalno sodelovanje 
med Republiko Slovenijo in Italijansko republiko v letih 2006 do 2009 (BI-
IT/05-08-031))
Nosilka: dr. Andreja Vanzo

Naša skupna aktivnost je osredotočena na ugotavljanje molekularnih mehanizmov 
absorpcije hidroksicimetnih kislin in antocianov grozdja v različne telesne organe. 
Ugotovili smo, da izločanje polifenolov (antocianov) iz ledvic ni samo posledica 
glomerularne filtracije (pasiven dogodek), ampak temelji na kompleksnejši 
sosledici dogodkov na nivoju ledvičnih tubulov, ki zajemajo: a) membranski 
transport antocianov v celice ledvičnega tubula s pomočjo transportnega 
proteina b) metilacijo antocianov in c) membranski transport antocianov s 
pomočjo transportnega proteina iz celic tubula v lumen, kjer se zbira urin. Ti 
trije koraki so potrebni za učinkovito izločanje spojin iz telesa preko urina. 
Za določitev mehanizma izločanja polifenolov iz organizma sesalcev so nujne 
nadaljnje raziskave, predvsem transportnih proteinov, ki pri tem sodelujejo. 
Te ugotovitve bodo pomagale razumeti, ali so mehanizmi izločanja polifenolov 
podobni kot mehanizmi izločanja pri zdravilih splošne rabe, kar lahko močno 
vpliva na farmakokinetiko zdravil ob hkratnem uživanju.  

Določanje ostankov  fitofarmacevtskih sredstev in ostalih onesnaževal v 
kmetijskih pridelkih
Nosilka: dr. Ana Gregorčič
Sodelavke: mag. Helena Baša Česnik, dr. Špela Velikonja Bolta, mag. Veronika 
Kmecl, Lucija Janeš, mag. Vida Žnidaršič Pongrac
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Ostanke fitofarmacevtskih sredstev v kmetijskih pridelkih slovenskih tržnih 
pridelovalcev, ki jih kmetijska inšpekcija vzorči pri pridelovalcih ob ali po 
spravilu pridelka oziroma ob prvem dajanju v promet, smo ugotavljali v skladu 
z naslednjimi predpisi: 
– Zakonom o fitofarmacevtskih sredstvih (uradno prečiščeno besedilo ZFFS-

UPB2; Uradni list RS, št.: 35/2007), 
– Pravilnikom o ostankih pesticidov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih 

(Uradni list RS, št.: 84/2004, 108/2007),
– Odločbami MKGP o registraciji fitofarmacevtskih sredstev,
– Codex Alimentariusom,
– Uredbo komisije (ES) št. 839/2008,
– Uredbo komisije (ES) št. 149/2008,
– Tehnološkimi navodili za integrirano pridelavo poljščin za leto 2008,
– Tehnološkimi navodili za integrirano pridelavo zelenjave za leto 2008 in
– Tehnološkimi navodili za integrirano pridelavo sadja za leto 2008.

Tako lahko nadziramo pravilno rabo fitofarmacevtskih sredstev za varstvo rastlin 
skladno z dobro kmetijsko prakso v konvencionalni, integrirani in ekološki 
pridelavi. Zaradi značilne prehrane Slovencev ostanke fitofarmacevtskih sredstev 
spremljamo vsako leto v vzorcih krompirja, solate in jabolk, izbor ostalih 
kmetijskih pridelkov in analiziranih aktivnih snovi prilagodimo usmeritvam, 
podanim v priporočilih EU. V izbor analiziranih aktivnih snovi smiselno, 
glede na uporabo, vključujemo tudi aktivne snovi registrirane v RS, ki niso na 
seznamu priporočil EU.
Rezultati so namenjeni za:
– ugotavljanje skladnosti z zakonsko predpisanimi najvišjimi dovoljenimi 

količinami ostankov (MRL),
– ugotavljanje skladnosti konvencionalne, integrirane ali ekološke pridelave z 

dobro kmetijsko prakso.
– ugotavljanje izvora oziroma vzroka najdenih ostankov in
– oceno tveganja za ostanke fitofarmacevtskih sredstev, ki so presegli MRL.

Območje
Kmetijski pridelki

Skupaj
špinača solata kumare korenje hruške krompir jabolka fižol

Celje 3 3 3 3 2 2 4 1 21
Koper 0 2 2 1 2 0 3 0 10
Kranj 0 2 1 2 0 12 1 1 19
Ljubljana 3 7 4 5 1 4 2 3 29
Maribor 0 5 4 3 5 5 14 3 39
Murska So-
bota

0 2 2 0 1 3 2 0 10

Nova Gorica 0 1 1 1 3 0 1 0 7
Novo mesto 0 2 3 2 7 6 11 0 31
Skupaj 6 24 20 17 21 32 38 8 166

Porazdelitev vzorčnih mest med pridelovalna območja in pridelke
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Vzorce kmetijskih pridelkov smo s tremi analitskimi metodami analizirali na 
vsebnost 158 izbranih aktivnih snovi, od katerih je bilo 110 registriranih v RS. 
Točnost metod smo preverjali s sodelovanjem v francoski medlaboratorijski 
shemi BIPEA in evropski shemi EUPT.
Vse vzorce smo analizirali tudi na vsebnost kadmija in svinca, vzorce solate in 
špinače pa tudi na vsebnost nitratov. Rezultate analiz smo vrednotili v skladu 
z veljavno zakonodajo. 

Registracija fitofarmacevtskih sredstev
Nosilka: dr. Ana Gregorčič
Sodelavki: mag. Helena Baša Česnik, dr. Špela Velikonja Bolta

V skladu s pooblastilom Kmetijskega inštituta Slovenije za izvajanje določenih 
nalog javne službe na področju fitofarmacevtskih sredstev (Ur.l. RS št. 23/01) 
in sprejeto zakonodajo v okviru registracij v RS sodelujemo pri ocenjevanju 
fizikalno-kemijskih lastnosti fitofarmacevtskih sredstev, analitskih postopkov, ter 
na področju ocenjevanja ostankov in določanja mejnih vrednosti (MRL). 
Dokumentacijo s področja fizikalno kemijskih lastnosti sredstev in analitskih 
postopkov, ki jo predloži vlagatelj zahtevka za registracijo, smo ocenjevali v 
skladu z zakonom o fitofarmacevtskih sredstvih in na osnovi izdelanih evropskih 
monografij.  
Ostanke fitofarmacevtskih sredstev v kmetijskih pridelkih smo ocenjevali v 
skladu s pravili podanimi v Lundehnovem dokumentu (Guidelines for the 
generation of data concerning residues as provided in Annex II part A, section 
6 and Annex III, part A, section 8 of Directive 91/414/EEC concerning the 
placing of plant protection products on the market) in ocenami podanimi v 
monografijah aktivnih snovi. Cilji določevanja ostankov so: določiti substance, 
katerih vsebnost spremljamo pri monitoringu za živila rastlinskega in živalskega 
izvora, določiti MRL za živila rastlinskega in živalskega izvora in izdelati 
oceno tveganja za kronično in akutno izpostavljenost ljudi, kot posledica vnosa 
ostankov pesticidov s hrano.
V okviru poskusa »Ugotavljanje ostankov klotianidina, imidakloprida in 
tiametoksama v delih koruze in ocena vpliva tretirane koruze na čebelje 
družine«, katerega namen je bilo preveriti koncentracije naštetih aktivnih snovi 
v posameznih fazah razvoja koruze (seme je bilo tretirano s pripravki Poncho, 
Gaucho in Cruiser), v cvetnem prahu koruze in v čebelah smo analizirali 16 
vzorcev koruznic, 17 vzorcev cvetnega prahu in 16 vzorcev čebel. Skupno je 
bilo opravljenih 147 analiz. Vzorce smo  analizirali s tekočinsko kromatografijo z 
masno selektivnim detektorjem (LC/MS/MS). Vsebnosti klotianidina, imidakloprida 
in tiametoksama so bile v koruznici (LOD= 0,01 mg/kg), v cvetnem prahu (LOD= 
0,003 mg/kg) in čebelah (LOD= 0,004 mg/kg) pod mejo detekcije metode.
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Monitoring rastlinskih hranil v tleh na vodovarstvenem območju Mestne 
občine Ljubljana
Nosilec: Janez Sušin
Sodelavki: mag. Vida Žnidaršič Pongrac, mag. Veronika Kmecl

Po naročilu Mestne občine Ljubljana ter v sodelovanju s Kmetijsko svetovalno 
službo Ljubljana od leta 2001 izvajamo monitoring vsebnosti rastlinskih hranil v 
tleh na vodovarstvenem območju Mestne občine Ljubljana (VVO MOL). Namen 
monitoringa je spremljati oskrbljenost tal z rastlinskimi hranili ter na podlagi 
rezultatov analiz svetovati gnojenje. V letu 2008 smo odvzeli 126 vzorcev tal iz 
60 lokacij, ki smo jih v monitoring vključili leta 2004. Vzorce tal smo analizirali 
na pH, P2O5, K2O, organsko snov ter NO3-N. V sklopu raziskave smo v 5 izbranih 
rastlinjakih spremljali tudi dinamiko nitratnega dušika v tleh. 

Monitoring onesnaženosti tal kmetijskih zemljišč na vodovarstvenih območjih 
v Mestni občini Ljubljana v letu 2008
Nosilec: dr. Andrej Simončič
Sodelavci: Janez Sušin, dr. Borut Vrščaj, dr. Ana Gregorčič, dr. Špela Velikonja 
Bolta, mag. Vida Žnidaršič Pongrac, mag. Helena Baša Česnik
Zunanji sodelavec: Jani Bergant

Onesnaženost tal kmetijskih zemljišč na vodovarstvenem območju Mestne 
občine Ljubljana ter na območju vodarne Brest na Iškem vršaju smo v letu 
2008 ugotavljali na 27 lokacijah. Vzorčenje tal smo opravili na 19 njivah 
s prevladujočim poljedelskim kolobarjem ter na 8 njivah s prevladujočim 
vrtnarskim kolobarjem. Na vsaki parceli smo vzorčili tla iz globine 0-20 cm 
zgodaj pomladi (april) pred uporabo fitofarmacevtskih sredstev (FFS) ter jeseni 
po spravilu pridelkov (september-oktober). Vzorce smo analizirali na ostanke 
FFS (acetoklor, alaklor, atrazin, bentazon, bromacil, cianazin, desetil-atrazin, 
desetil-terbutilazin, desizopropil-atrazin, diflufenikan, dimetenamid, flufenacet, 
foramsulfuron , imidakloprid, izoproturon, jodosulfuron, klortoluron, linuron, 
mesotrion, metalaksil, metamitron, metazaklor, metolaklor, metosulam, metribuzin, 
pendimetalin, piridat, prometrin, prosulfokarb, rimsulfuron, simazin, terbutilazin, 
terbutrin, tifensulfuron-metil, triasulfuron) ter na težke kovine (Cr, Cr6+, Cd, Cu, 
Ni, Pb, Zn, Hg, Co, Mo in As). Ostanke FFS smo analizirali v obeh terminih 
vzorčenja, težke kovine pa v vzorcih, odvzetih jeseni. 

Strokovne naloge za Ministrstvo za okolje in prostor v letu 2008
Nosilec:  Janez Sušin
Sodelavca: dr. Borut Vrščaj, mag. Tomaž Vernik
Zunanji sodelavec: Jani Bergant

Strokovne naloge za Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) so v letu 2008 
obsegale 5 vsebinskih sklopov: 
– pregled stanja kmetijske pridelave na vodovarstvenih območjih,
– izvajanje ukrepov varstva voda pred onesnaženjem z nitrati iz kmetijskih 

virov (izvajanje nitratne direktive),
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– uporaba blat čistilnih naprav v kmetijstvu,
– emisije amonijaka in toplogrednih plinov in
– kakovost tal.
Omenjeni sklopi so večinoma vezani na pripravo gradiva za oblikovanje slovenske 
zakonodaje ter izdelavo poročil v skladu z obveznostmi iz mednarodnih pogodb 
in konvencij, katerih podpisnica je Slovenija.

Vrtičkarstvo v Mestni občini Ljubljana kot vir onesnaževal v tleh, pridelani 
hrani in podzemni vodi
Nosilec: dr. Andrej Simončič

Sodelavci CL: dr. Borut Vrščaj, Janez Sušin, mag. Tomaž Vernik, dr. Ana 
Gregorčič, mag. Helena Baša Česnik, dr. Špela Velikonja Bolta, mag. Veronika 
Kmecl, mag. Vida Žnidaršič Pongrac
Zunanji sodelavci: Ines Markelc, Tine Palčič, Jani Bergant
Namen projekta je bil na vrtičkih Mestne občine Ljubljana oceniti morebitno 
onesnaženosti tal in pridelkov s FFS in težkimi kovinami, oceniti primernost 
in kakovost tal za vrtičkarsko pridelavo ter ovrednotiti vpliv te dejavnosti na 
podzemno vodo. V letu 2007 je bila opravljena analitika talnih vzorcev in vzorcev 
vrtnin. V talnih vzorcih so bili analizirani glavni talni parametri, vsebnost 
glavnih hranil, ostankov fitofarmacevtskih sredstev, težkih kovin in nitratov. 
V rastlinskih vzorcih pa vsebnost ostankov FFS in težkih kovin ter nitratov. 
Dodatno smo vzorčili lokacije predvidene za vrtičkarje, ki jih je predlagala 
MOL. V 2008 smo rezultate interpretirali in izdelali poročilo. Izsledke smo 
strnili v publikaciji ki bo tiskana 2009. projekt je bil zaključen junija 2009. V 
okviru projekta sta bili izdelani dve diplomski nalogi. 

Informacijska podpora pri odločanju z vidika prehodnosti terena 
(i-PREHOD)
Nosilec: dr. Borut Vrščaj
Sodelavka: mag. Vida Žnidaršič Pongrac
Zunanji sodelavci: Ines Markelc, Tine Palčič, Jani Bergant

V letu 2008 izvedli smo terensko vzorčenje na 67 lokacijah. Izdelali smo baze 
podatkov pedoloških horizontov. Zasnovali smo računalniški model prehodnosti. 
Izdelali smo računalniško GIS aplikacijo prehodnosti terena v AML jeziku. 
Obdelali smo fizikalne podatke tal. Izdelali smo katalog talnih tipov z merjenimi 
podatki upora tal. Zasnovali smo GIS aplikacijo iPREHOD. Izdelali smo končna 
poročil. Opravili smo predstavitev projekta na vojašnici na Vrhniki in predstavili 
projekt naročniku (MORS) in TIA. Sodelovali smo pri pripravi dokumentacije 
za prijavo patenta za vrtalnik za jemanje neporušenih vzorcev tal. Projekt se 
je uradno končal 31.12.2008, vendar bodo potekale aktivnosti predaje izdelkov 
in predstavitve rezultatov tudi v 2009.
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Kontrola rodovitnosti tal
Janez Sušin

Rezultati analiz tal služijo kmetijski stroki za svetovalno delo na področju 
gnojenja. Zato na podlagi rezultatov analiz na željo naročnikov izdelamo tudi 
gnojilni nasvet. V sodelovanju s Kmetijsko svetovalno službo organiziramo tudi 
predavanja za kmete, na katerih jim predstavljamo načela dobe kmetijske prakse 
gnojenja, opozarjamo na glavne napake pri gnojenju v praski ter jih seznanjamo 
z novostmi, ki jih na tem področju prinaša zakonodaja. 

Spremljanje kakovosti medu
mag. Veronika Kmecl

Na osnovi pogodbe, sklenjene z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
RS (pogodba št. 2311-08-000143; Izvedba vzorčenja in analiz medu ter izdelava 
poročila) smo se tudi v tem letu vključili v program izvajanja kontrole kakovosti 
medu. Vzorčili smo uslužbenci Kmetijskega inštituta Slovenije v ljubljanskih 
veleblagovnicah ter pri posameznih slovenskih pridelovalcih. V okviru naloge 
smo ugotavljali kakovost medu, ki je na razpolago slovenskemu potrošniku. V 
ta namen smo opravili fizikalno–kemijsko, pelodno in senzorično analizo, s 
katerimi smo ovrednotili kakovost in poreklo posameznega vzorca. 
Ustreznost fizikalno-kemijskih parametrov smo preverili s predpisi, ki veljajo 
za Slovenijo in EU (Pravilnik o medu RS; Ur. list RS, št. 31, 31.3.2004; Council 
Directive 2001/110/EC, 22. dec. 2001; (EEC) No 2377/90, 26 June 1990). 

Uvajanje preskusnih metod za potrebe uradnega nadzora s področja krme:
Vpeljava in validacija metode za določanje ostankov kloriranih pesticidov v 
krmi 
dr. Špela Velikonja Bolta, dr. Ana Gregorčič, Lucija Janeš, Zvonko Bregar

V letu 2008 smo vpeljali metodo za določanje ostankov kloriranih pesticidov 
v krmi: α-HCH, γ-HCH (lindana), heptaklora, aldrina, γ-klordana, α-klordana, 
dieldrina, endrina, endrin-aldehida in endrin-ketona. V letu 2008 smo vpeljali 
nove aktivne spojine: heksaklorbenzen (HCB), β-HCH, δ-HCH, heptaklor-epoksid,  
oksiklordan, o,p-DDE, p,p-DDE, p,p-DDD,  o,p-DDT, o,p-DDD, p,p-DDT,  endosulfan-
α, endosulfan-t in endosulfan-sulfat 

Izdelava izotopskih analiz vzorcev vina s slovenskim geografskim poreklom 
(Pogodba z MKGP št. 2311-08-000106)
Nosilec: dr. Mitja Kocjančič
Sodelavci: dr. Franc Čuš, mag. Dejan Bavčar

Kmetijski inštitut Slovenije je s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano (MKGP) zakonsko zadolžen za pošiljanje rezultatov izotopskih analiz 
za 20 slovenskih vin v podatkovno bazo EU za katero skrbi Joint Research 
Centre (JRC) v Ispri. Za vzpostavitev podatkovne baze EU, smo v letu 2008 
opravili analize vin letnikov 2007 in 2005. Delo smo opravili s pogodbenimi 
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partnerji in sicer izotopske analize razmerja med devterijem in vodikom (D/H)I 
in (D/H)II na specifičnih mestih molekule etanola s Kemijskim inštitutom in 
analizo vsebnosti 13C ter razmerja izotopov kisika (18O/16O) v molekuli vode v 
vinu z inštitutom Jožef Stefan.
V okviru naloge smo prav tako sodelovali v medlaboratorijski primerjalni shemi 
Food analysis using Isotopic Techniques – Proficiency Testing (FIT-PTS) (trije 
vzorci), ki jo organizirata podjetje EUROFINS in JRC-ISPRA. 
V času trgatve smo opravili vzorčenje 36 vzorcev grozdja/mošta letnika 
2008, skupaj z zbiranjem podatkov o vzorcih. Vzorce smo vinificirali in vino 
ustekleničili.

Mikrobiologija vina - vaje za študente UNG 
Nosilec:  dr. Franc Čuš
Sodelavec: dr. Klemen Lisjak

V okviru predmeta Mikrobiologija vina v III. letniku študijskega programa I. stopnje 
Vinogradništvo in vinarstvo smo za UNG na KIS opravili 15 ur laboratorijskih 
vaj. Program vaj je obsegal osnove aseptičnega dela, mikroskopiranje kvasovk in 
bakterij, pripravo splošnih in selektivnih gojišč za kvasovke in bakterije, izolacijo 
čiste kulture kvasovk, spremljanje koncentracije kvasovk in bakterij med alkoholno 
in jabolčno mlečno kislinsko fermentacijo s pomočjo nacepljanja na trdna gojišča 
ter mikrobiološko kontrolo vina s pomočjo membranske filtracije.

Zdravilne učinkovine vin v vinih Bizeljskega podokoliša
Nosilec: dr. Mitja Kocjančič
Sodelavka: dr. Andreja Vanzo

V vzorcih bizeljskih rdečih vin (v glavnem sorte Frankinja in Modri pinot) 
smo tudi v letu 2008 določali količino polifenolnih spojin: antocianov ter 
resveratrola. Ker želimo potrditi tržno zanimive nadpovprečne koncentracije 
resveratrola, ki smo jih določili v Bizeljskih vinih prejšnjih letnikov, smo v 
letu 2008 ponovno analizirali vzorce vin tekočega letnika (2007). Z namenom 
ugotavljanja vpliva klimatskih pogojev, gnojenja, vzgoje in časa trgatve grozdja 
na vsebnost preiskovanih spojin,  je potrebno večletno spremljanje. Končni cilj 
raziskovalne naloge je postavitev podatkovne baze fenolnega sestava Bizeljskih 
rdečih vin, ki je pomembna za pridelovalce v smislu tehnologije pridelave in 
trženja vina in tudi za potrošnike.

Izboljšanje kakovosti grozdja in vina sorte Zelen (sodelovanje s Konzorcijem 
Zelen GIZ) 
Nosilec: dr. Franc Čuš
Sodelavci: dr. Andreja Vanzo, dr. Mitja Kocjančič, mag. Dejan Bavčar, dr. 
Klemen Lisjak, Špela Može

V projektnem delu za konzorcij Zelen smo v letu 2008 pri devetih pridelovalcih, 
članih konzorcija, primerjali vsebnost skupnih polifenolov (spektrofotometrično) 
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in hidroksicimetnih kislin (HPLC/DAD) v vinih Zelen in vinih drugih belih 
sort letnika 2007, pridelanem po podobnem vinifikacijskem postopku. Rezultati 
so potrdili rezultate letnika 2006, da sorta Zelen vsebuje višjo koncentracijo 
skupnih polifenolov in hidroksicimetnih kislin v vinu v primerjavi z drugimi 
belimi sortami. Rezultate smo predstavili na letni skupščini Konzorcija Zelen 
GIZ in na mednarodni konferenci v Franciji.

Sodelovanje z Univerzo v Aucklandu iz Nove Zelandije in Marlborough Wine 
Research Centre
Nosilec: dr. Klemen Lisjak

V okviru projekta 'Uporaba kisika v novih tehnologijah vinifikacije belih in 
rdečih vin' smo na Kmetijskem Inštitutu Slovenije začeli postavljati metode za 
analiziranje aromatičnih spojin v vinu in sicer hlapnih tiolov in metoksipirazinov. 
Prav z namenom postavitve analiznih metod za hlapne tiole (aromatične spojine 
Sauvignona, ki se v prisotnosti kisika hitro razgradijo) se je dr. Klemen Lisjak 
en mesec izpopolnjeval na Auckland University v Novi Zelandiji. V okviru 
raziskovalnega dela na omenjeni inštituciji je analiziral aromatične komponente 
v 14 slovenskih vinih sorte Sauvignon. S tem smo prvič pridobili informacije 
o vsebnosti hlapnih tiolov v slovenskih vinih. Na omenjeno tematiko smo 2. 
septembra tudi organizirali delavnico 'Spoznavanje sauvignona', kjer je bil glavni 
predavatelj dr. Mike Trought, svetovno priznan raziskovalec sorte Sauvignon 
iz Marlborough Wine Research Centra iz Nove Zelandije. 

Raziskovalno sodelovanje z vinsko kletjo Tikveš

Nosilec: dr. Klemen Lisjak
V letu 2008 smo podpisali pogodbo o raziskovalno sodelovanju z vinsko kletjo 
Tikveš iz Makedonije. V okviru sodelovanja smo tekom trgatve 2008 opravili 
različne tehnike vinifikacij sorte Vranac, s katerimi želimo optimizirat tehnologijo 
pridelave omenjene sorte. Poleg tega smo opravili vrsto meritev raztopljenega 
kisika v vinu in s tem odkrili kritične točke raztapljanja kisika med vinifikacijo 
belih in rdečih vin. Omenjeni rezultati so bili predstavljeni tudi na Vinarskem 
dnevu 2008.

Analize tal
mag. Vida Žnidaršič Pongrac, mag. Veronika Kmecl

Skupaj smo v letu 2008 analizirali 5066 vzorcev tal, od tega 4283 vzorcev tal 
za zunanje naročnike, 773 vzorcev v sklopu projektov na KIS ter 10 vzorcev 
v okviru medlaboratorijske primerjalne sheme Bipea.
Vzorce tal smo analizirali na stopnjo kislosti (pH), na vsebnost rastlinam 
lahko dostopnih ter skupnih hranil (fosfor, kalij, magnezij, ...) ter na vsebnost 
organske snovi. Glede na želje naročnikov smo opravili tudi druge, zahtevnejše 
analize tal (mineralne oblike dušika v tleh, fizikalne lastnosti tal (tekstura, 
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poroznost, kapaciteta tal za vodo, težke kovine itd.). Vpeljali smo metodo za 
spektrofotometrično določevanje vodotopnega bora v tleh ter GFAAS metodo 
za določevanje arzena, molibdena in kobalta  v ekstraktih tal z zlatotopko. V 
okviru medlaboratorijske primerjalne sheme BIPEA (Francija) smo uspešno 
analizirali 10 vzorcev različnih talnih tipov na pH v KCl in vodi, skupni dušik, 
mineralni dušik, organski ogljik ter težke kovine (baker, cink, kadmij, krom, 
nikelj in svinec).

Analize mineralnih in organskih gnojil
mag. Vida Žnidaršič Pongrac

V letu 2008 smo analizirali 83 vzorcev gnojil, od tega 41 vzorcev mineralnih 
gnojil (39 trdnih in 2 tekoča), ter 32 vzorcev organskih gnojil (od tega 33 
vzorcev goveje gnojevke, 2 vzorca prašičje gnojevke, 2 vzorca hlevskega gnoja, 
3 vzorce komposta ter 2 vzorca blata iz čistilnih naprav).  V mineralnih gnojilih 
smo preverjali skladnost sestavin (makrohranila: dušik, fosfor, kalij, magnezij, 
kalcij ter mikrohranila: železo, baker, mangan, cink, bor, molibden) glede na 
deklarirane vrednosti, za potrebe registracije gnojil pa tudi za interno kontrolo 
proizvajalcev gnojil oz. uvoznikov. V okviru inšpekcijskega nadzora kakovosti  
mineralnih gnojil  (19 vzorcev) smo preverjali tudi vsebnost svinca in kadmija 
v skladu z zahtevami Pravilnika o kakovosti mineralnih gnojil. Organska gnojila 
smo analizirali na vsebnost amonijakovega in skupnega dušika, fosforja, kalija 
ter magnezija, od mikroelementov pa smo merili vsebnost bakra in cinka. 

Analize fitofarmacevtskih sredstev
dr. Ana Gregorčič, Lucija Janeš 

Na vsebnost aktivnih snovi smo analizirali 25 vzorcev fitofarmacevtskih sredstev, 
od tega je bilo 20 vzorcev vzorčenih na trgu v okviru uradnega nadzora. 
V okviru mednarodnih medlaboratorijskih primerjalnih analiz, ki jih organizira 

Pregled analiziranih vzorcev tal za zunanje naročnike v obdobju 1995-2008
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CIPAC (Collaborative International Pesticides Analytical Council Limited), smo 
uspešno sodelovali v shemi za določanje ciprodinila s tekočinsko kromatografijo, 
proizvajalca Syngenta iz Švice. Sodelovali smo tudi v medlaboratorijski shemi 
»Proficiency Testing of physicochemical properties of pesticides formulations«, 
ki jo je lani prvič organizirala AFSCA – LFSAGx iz Belgije.

 
Analize ostankov fitofarmacevtskih sredstev v kmetijskih pridelkih in tleh 
dr. Ana Gregorčič, mag. Helena Baša Česnik, dr. Špela Velikonja Bolta

V okviru servisne dejavnosti smo na vsebnost ostankov fitofarmacevtskih 
sredstev v kmetijskih pridelkih analizirali 43 vzorcev, od tega 3 (buče, zelje) za 
zunanje naročnike, 34 (jabolka, borovnice, cvetni prah) za notranje naročnike 
ter 6 vzorcev žit za Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano. 
Na vsebnost ostankov fitofarmacevtskih sredstev v hmeljiščih smo analizirali 
84 vzorcev. 
  

Analize medu 
mag. Veronika Kmecl

Kmetijski inštitut Slovenije je od leta 1999 pooblaščeni slovenski laboratorij za 
izvajanje kontrole kakovosti medu (pooblastilo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano RS). Leta 2003 smo pridobili francosko (COFRAC) akreditacijsko 
listino za 17 analiznih metod, vpeljanih po mednarodno priznanih standardih 
(Méthodes officielles d’analyses des miels - JO du 1977-04-22,  DIN). 
Po naročilu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS smo se v 
letu 2008 vključili v program izvajanja kontrole kakovosti medu. V okviru te 
naloge smo analizirali 64 vzorcev medu na 17 fizikalno-kemijskih parametrov, 
s katerimi opredeljujemo kakovost živila. Vzorčenje smo izvedli v ljubljanskih 
veleblagovnicah ter pri posameznih slovenskih pridelovalcih. 
Med smo analizirali tudi na željo inšpekcijskih služb in posameznih 
pridelovalcev. 
Tudi v tem letu smo uspešno sodelovali v mednarodni medlaboratorijski primerjalni 
shemi za preverjanje točnosti analiz medu - BIPEA (Bureau interprofessionel 
d′ etudes analytiques, Francija).

Kontrola kakovosti kmetijskih pridelkov in krme
dr. Špela Velikonja Bolta, dr. Ana Gregorčič, mag. Vida Žnidaršič Pongrac, 
mag. Veronika Kmecl

V Agrokemijskem laboratoriju smo v letu 2008 za inšpekcijske službe, Kmetijske 
svetovalne službe, Bureau Veritas in druge naročnike, analizirali tako vzorce 
posamičnih krmil kot tudi krmnih mešanic. Za notranje naročnike smo analizirali 
vzorce poljščin, vrtnin, krme in voluminozne krme. Najpogostejši določitvi sta 
bili analizi suhe snovi in dušika oziroma surovih beljakovin, sledijo analize 
surovega pepela, fosforja, kalija, surove vlaknine, sedimentacijske vrednosti, 
magnizija, surovih maščob, askorbinske kisline in druge. 
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Kakovost krmil smo ocenjevali glede na Pravilnik o kakovosti, označevanju in 
pakiranju krme v prometu, kvaliteto sena in silaž pa so ovrednotili na Oddelku 
za živinorejo z izračunom prebavljivih surovih beljakovin, škrobnih enot, neto 
energije za laktacijo in presnovljivih beljakovin. 
Točnost analiz smo preverjali v medlaboratorijski primerjalni shemi Bipea 
(Bureau interprofessionnel d`études analytiques, Francija), Circuit 13: Aliments 
des animaus, v okviru katere smo prejeli v laboratorij 21 vzorcev za analizo 
krme.

Analize grozdja, vina in drugih alkoholnih pijač
dr. Mitja Kocjančič, mag. Dejan Bavčar, dr. Andreja Vanzo, mag. Vida Žnidaršič 
Pongrac, dr. Ana Gregorčič 

Kot najpomembnejši vir dohodka še zmeraj prevladujejo odločbe za promet s 
stekleničenimi in odprtimi (neustekleničenimi) vini. Pri prvih smo v primerjavi 
z letom 2007 opravili 1 % več (7 vzorcev), pri drugih pa 2 % manj (10 vzorcev) 
analiz. Ker velik delež našega prihodka predstavlja raziskovalno delo, se je 
povečalo tudi število analiz grozdja in vina v okviru raziskovalnih projektov 
in sicer za 173 % (za 169 vzorcev). Število posameznih analiz je manjše za 
62 % (136 vzorcev) v primerjavi z 2007 predvsem zaradi oddaljenosti od 
posameznih vinorodnih dežel in pojava novih manjših laboratorijev na terenu, 
ki so pridelovalcem dostopnejši.  Število inšpekcijskih vzorcev vina se nam je 
zmanjšalo za 35 % (23 vzorcev). 
V okviru analiz žganih pijač, smo v letu 2008  prejeli skupno le 34 vzorcev, kar 
predstavlja le 28 % vzorcev iz leta 2007. Vzroka takšnega zmanjšanju skupnega 
števila vzorcev sta predvsem dva. V letu 2008 je odpadla inšpekcijska kontrola 
vzorcev žganih pijač (ni bilo razpisa zaradi pomanjkanja sredstev) in s spremembo 
pravilnikov so bili vzorci teranovega likerja uvrščeni med vina. Teranov liker 
je v preteklosti predstavljal glavnino žganih pijač v našem laboratoriju.   
Uspešno smo sodelovali v francoski mednarodni shemi BIPEA (Circuit 
experimental »VINS et SPIRITUÉS«), evropski primerjalni shemi FIT-PTS (Food 
analysis using Isotopic Techniques – Proficiency Testing), avstrijski mednarodni 
shemi ALVA (Collaborative Trial 2006) in novi mednarodni hrvaški shemi z 
namenom preverjanja točnosti s 27 vzorci vina in žganih pijač. 

Analize polifenolnih spojin s pomočjo spektrofotometričnih in HPLC analiz
dr. Andreja Vanzo, dr. Klemen Lisjak, Špela Može

Določamo najpomembnejše polifenolne spojine v grozdju, vinu, sadju, zelenjavi, 
sokovih, in ostalih rastlinskih proizvodih. Zanimanje za količino različnih 
polifenolnih spojin je bilo tudi v letu 2008 veliko, tako iz strani proizvajalcev 
hrane ter pijač, kot tudi iz strani farmacevtske industrije. Sodelujemo z 
Biotehniško in z Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani. 
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ORGANIZACIJE POSVETOVANJ

Vinarski dan 2008
Organizator: CL, Enološki laboratorij (dr. Franc Čuš)
Soorganizator: Strokovno društvo vinogradnikov in vinarjev Slovenije 
(SDVVS)
Vinarski dan 2008 smo organizirali 21. 10. 2008, kot srečanje predstavnikov 
raziskovalnih in strokovnih inštitucij, ki se ukvarjajo s problematiko vinogradništva 
in vinarstva. Na njem smo predstavili strokovne prispevke zaposleni na KIS 
in vabljeni predavatelji. Izobraževalnega dogodka se je udeležilo okrog 100 
udeležencev. Izdali smo publikacijo Prikazi in informacije 256 z naslovom 
Vinarski dan 2008, v kateri so zbrani celotni prispevki avtorjev. Vse predstavitve 
iz strokovnega posveta bodo predstavljene tudi na spletni strani SDVVS  
(www.sdvvs.si).

Delavnica Spoznavanje sauvignona
Organizatorji: dr. Klemen Lisjak, dr. Franc Čuš, dr.  Andreja Vanzo, mag. Dejan 
Bavčar
Glavni predavatelj na delavnici je bil dr. Mike Trought , svetovno priznan 
raziskovalec sorte Sauvignon iz Marlborough Wine Research Centra iz Nove 
Zelandije. Na omenjeni delavnici smo predstavili tudi vsebnost aromatičnih 
spojin in hidroksicimetnih kislin v slovenskih sauvignonih. Organizirali smo 
tudi primerjalno degustacijo slovenskih in novozelandskih sauvignonov.

VRSTA VZORCA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Tla 1583 1639 1616 2368 2943 10951 7468 6005 5324 5056

Voluminozna krma, krmila, dodatki, 
poljščine in pridelki

3566 2890 2078 2992 2172 1667 1381 1747 1111 1281

Med 52 308 34 661 355 114 167 115

Organska in mineralna gnojila 246 189 154 141 76 71 150 145 89 83

Fitofarmacevtska sredstva in ostanki 243 230 188 189 231 983 345 517 497 297

Vino uvoz , izvoz , žgane pijače, 
inšpekcija, posamezne analize

1810 1016 886 1009 1036 759 391 424 519 160

Odprta vina in vina za stekleničenje 1907 2071 1914 1965 1568 1206 1303 1274 1265 1241

Grozdje in vino za raziskave 718 544 480 62 88 88 88 118 236 401

Prepis dokumentov (analiz), spremni 
dokumenti, certifikati

428 265 296 235 247

Medlaboratorijske primerjalne analize 116 86 109 141 138 73 97

Druge vrste vzorcev 340 527 662 487

Število analiziranih vzorcev v letih 1999–2008
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AKREDITACIJA CENTRALNEGA LABORATORIJA

V septembru 2008 smo imeli redno presojo laboratorija za vzdrževanje akreditacije 
s strani COFRAC.
Neskladnosti ugotovljene pri zadnji presoji, v marcu 2007, smo uspešno 
odpravili.
Izdali smo standardni operativni postopek SOP-CLakl-004: Vpeljava novega 
pesticida oziroma nove matrike za področje multirezidualne metode za določevanje 
ostankov pesticidov, ki so ga presojevalci potrdili.
Omenjeni dokument je potreben za pridobitev fleksibilne akreditacije, s pomočjo 
katere bi lahko akreditirali nov pesticid ali novo matriko brez predhodne 
zunanje presoje s strani COFRAC in bi s tem povečali odzivnost laboratorija 
glede na potrebe trga.
Slabosti sistema vodenja kakovosti Centralnega laboratorija se še vedno kažejo 
v nezadostno izdelanih kazalnikih procesov, predvsem na področju planiranja 
in ocenjevanja izobraževanja in usposabljanja osebja. 
Podobne slabosti sistema vodenja kakovosti sta ugotovila tudi presojevalca SIQ 
v juniju 2008, ki sta presojala inštitut po standardu SIST EN ISO 9001.

BIBLIOGRAFIJA CENTRALNEGA LABORATORIJA
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fitofarmacevtskih sredstev v sadjarstvu in problematika njihovih ostankov v sadju in okolju 
= Plant protection products in orchards and problematic nature of their residues in fruits 
and environment. V: HUDINA, Metka (ur.). Zbornik referatov 2. Slovenskega sadjarskega 
kongresa z mednarodno udeležbo, Krško, 31. januar - 2. februar 2008. Ljubljana: Strokovno 
sadjarsko društvo Slovenije, 2008, str. 59-70. [COBISS.SI-ID 2593640] 

1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)
24. ČERGAN, Zoran, DOLNIČAR, Peter, KAPUN, Stanko, KNAPIČ, Matej, POJE, Tomaž, 
SUŠIN, Janez, ŠKERLAVAJ, Vojko, UGRINOVIĆ, Kristina, VERBIČ, Janko, VERBIČ, Jože, 
ZEMLJIČ, Andrej. Poljedelstvo in zelenjadarstvo v spremenjenih podnebnih razmerah. V: 
ZGONEC, Uroš (ur.). Podnebne spremembe in skupna kmetijska politika. Ljubljana: Kmetijsko 
gozdarska zbornica Slovenije, 2008, str. 95-108. [COBISS.SI-ID 2850920] 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
25. BABNIK, Drago, SUŠIN, Janez, VERBIČ, Jože, ŽNIDARŠIČ PONGRAC, Vida, ŽNIDAR-
ŠIČ, Tomaž. Vpliv založenosti tal s kalijem na vsebnost kalija v travniški krmi prve košnje = 
Influence of the potassium soil stock on potassium content in first cut grassland forage. V: 
ČEH, Tatjana (ur.), KAPUN, Stanko (ur.), VERBIČ, Jože (ur.), KRAMBERGER, Branko (ur.). 
Zbornik predavanj - 17. Mednarodno znanstveno posvetovanje o prehrani domačih živali 
»Zadravčevi-Erjavčevi dnevi« : Radenci, 13. in 14. november 2008. Murska Sobota: Kmetijsko 
gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod, 2008, str. 183-192, graf. prikazi. 
[COBISS.SI-ID 2829672] 

26. ČUŠ, Franc, BAŠA ČESNIK, Helena, VELIKONJA BOLTA, Špela, GREGORČIČ, Ana. 
Dveletno spremljanje ostankov pesticidov med dozorevanjem in predelavo grozdja = Two-year 
monitoring of pesticide residues during the ripening and processing of grapes. V: Vinarski dan 
2008, Ljubljana, 21. oktober 2008, (Prikazi in informacije, 264). Ljubljana: Kmetijski inštitut 
Slovenije, 2008, str. 49-66, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2810216] 

27. ČUŠ, Franc, BAŠA ČESNIK, Helena, VELIKONJA BOLTA, Špela, GREGORČIČ, Ana. 
Mikrobiološka kakovost in ostanki pesticidov v stekleničenih vinih = Microbiological quality 
and pesticide residues in bottled wines. V: Vinarski dan 2008, Ljubljana, 21. oktober 2008, 
(Prikazi in informacije, 264). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2008, str. 67-75, graf. 
prikazi. [COBISS.SI-ID 2810472] 

28. ČUŠ, Franc, LISJAK, Klemen, MOŽE, Špela, LAVRENČIČ, Primož, MOČIVNIK, Barbi, 
VRHOVŠEK, Urška, VANZO, Andreja. Content of hydroxycinnamic acids in grapes and wine 
of local variety 'Zelen'. V: CHASSAGNE, Serge. (ur.). Wine active compounds : proceedings 
of the WAC2008 International Conference : symposium Viticulture & Oenologie. Chaintré: 
Onoplurimédia, 2008, str. 282 (3)-284 (3), tabele. [COBISS.SI-ID 2654568] 

29. DOLNIČAR, Peter, CUNDER, Tomaž, GLAD, Jože, VRŠČAJ, Borut. Changes in potato 
production and nutrition in Slovenia. V: CHIRU, Sorin (ur.). Potato for a changing world : 
EAPR 2008, Braşov - România : abstracts of papers and posters, (Annals of National Institute 
of Research and Development for Potato and Sugar Beet (INCDCSZ) Braşov, suppl. 2008). 
Braşov: Editura Universitâţii »Transilvania«, 2008, str. 332-334. [COBISS.SI-ID 2744936] 
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30. LISJAK, Klemen, VODOPIVEC, Miran, CEJKOV, Ljupčo, RISTOVA, Aleksandra. Vsebnost 
kisika in ukrepi za njegovo zmanjševanje pri pripravi in stekleničenju vina = Oxygen dissolu-
tion and its prevention at preparing and bottling of wines. V: Vinarski dan 2008, Ljubljana, 
21. oktober 2008, (Prikazi in informacije, 264). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2008, 
str. 27-36, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2810728] 

31. MEGLIČ, Vladimir, ŠUŠTAR VOZLIČ, Jelka, ČERGAN, Zoran, DOLNIČAR, Peter, VERBIČ, 
Janko, UGRINOVIĆ, Kristina, PIPAN, Barbara, MARAS, Marko, RUDOLF PILIH, Katarina, 
VRŠČAJ, Borut, PINTAR, Marjeta, ROSTOHAR, Katja. Možnosti soobstoja konvencionalne 
kmetijske pridelave in pridelave gensko spremenjenih rastlin = Possibilities for coexistence 
between conventional crop production and production of genetically modified plants. V: 
TAJNŠEK, Anton (ur.). Novi izzivi v poljedelstvu 2008 : zbornik simpozija : proceedings of 
symposium, Rogaška Slatina, [4. in 5. december] 2008. Ljubljana: Slovensko agronomsko 
društvo, 2008, str. 78-84. [COBISS.SI-ID 2847848] 

32. MOŽE, Špela, KORON, Darinka, VANZO, Andreja. Antocianini v slovenskih gozdnih 
borovnicah = Anthocyanins in bilberries from Slovenia. V: GLAVIČ, Peter (ur.), BRODNJAK-
VONČINA, Darinka (ur.). Slovenski kemijski dnevi 2008, Maribor, 25. in 26. september 2008 : 
[zbornik referatov]. Maribor: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 
2008, 8 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2796648] 

33. SUŠIN, Janez, ŽNIDARŠIČ PONGRAC, Vida. Oskrbljenost tal s fosforjem in kalijem na 
njivah v Sloveniji = Soil supply with phosphorus and potassium in the fields of Slovenia. 
V: TAJNŠEK, Anton (ur.). Novi izzivi v poljedelstvu 2008 : zbornik simpozija : proceedings 
of symposium, Rogaška Slatina, [4. in 5. december] 2008. Ljubljana: Slovensko agronomsko 
društvo, 2008, str. 152-158, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2849640] 

34. SUŠIN, Janez, ŽNIDARŠIČ PONGRAC, Vida. Rodovitnost zgornjega sloja tal v slovenskih 
vinogradih = Fertility of the upper layer of soil in Slovenian vineyards. V: Vinarski dan 
2008, Ljubljana, 21. oktober 2008, (Prikazi in informacije, 264). Ljubljana: Kmetijski inštitut 
Slovenije, 2008, str. 5-14, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2810984] 

35. VERBIČ, Jože, ČERGAN, Zoran, VELIKONJA BOLTA, Špela. Vpliv zrelosti in hibrida 
koruze na vsebnosti deoksinivalenola, acetildeoksinivalenola, T-2 toksina, HT-2 toksina in 
zearalenona v zrnju in koruznici = The effect of maturity and hybrid of maize on the 
concentrations of deoxynivalenol, acetyldeoxynivalenol, T-2 toxin, HT-2 toxin and zearale-
none in grain and stover. V: ČEH, Tatjana (ur.), KAPUN, Stanko (ur.), VERBIČ, Jože (ur.), 
KRAMBERGER, Branko (ur.). Zbornik predavanj - 17. Mednarodno znanstveno posvetovanje 
o prehrani domačih živali »Zadravčevi-Erjavčevi dnevi« : Radenci, 13. in 14. november 2008. 
Murska Sobota: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod, 2008, 
str. 31-40, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2829160] 

36. VRŠČAJ, Borut. Njive v strukturi kmetijskih zemljišč, njihova kakovost in urbanizacija 
v obdobju 1997-2007 = Arable land in the structure of agricultural land, their quality and 
urbanization between 1997 and 2007. V: TAJNŠEK, Anton (ur.). Novi izzivi v poljedelstvu 
2008 : zbornik simpozija : proceedings of symposium, Rogaška Slatina, [4. in 5. december] 
2008. Ljubljana: Slovensko agronomsko društvo, 2008, str. 136-144, graf. prikazi. [COBISS.
SI-ID 2849384] 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci
37. SUŠIN, Janez. Varovanje vodnih virov in kmetijstvo. V: Voda v trikotniku - narava, člo-
vek, industrija : posvet. Gornja Radgona: [Pomurski sejem], 2008, str. 19-32. [COBISS.SI-ID 
2767976] 

38. SUŠIN, Janez, SIMONČIČ, Andrej, VRŠČAJ, Borut, ŽNIDARŠIČ PONGRAC, Vida, KMECL, 
Veronika. Kako so gnojeni vrtički v Mestni občini Ljubljana. V: Zbornik predavanj. Ljubljana: 
ZTI - Zavod za tehnično izobraževanje, 2008, str. 107-113, tabele. [COBISS.SI-ID 2831976] 
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1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci
39. BAŠA ČESNIK, Helena, GREGORČIČ, Ana, VELIKONJA BOLTA, Špela. Pesticide residues 
found in agricultural products of Slovene origin in the years 2006 to 2007. V: ALDER, Lutz 
(ur.). 7th European Pesticide Residue Workshop, Berlin, Germany, June 1-5, 2008 : [EPRW 
2008] : Book of abstracts : [Final programme book of abstracts. Berlin: Federal Institute for 
Risk Assessment, 2008], str. 252, PM5. [COBISS.SI-ID 2706536] 

40. ČUŠ, Franc, LISJAK, Klemen, MOŽE, Špela, LAVRENČIČ, Primož, MOČIVNIK, Barbi, 
VRHOVŠEK, Urška, VANZO, Andreja. Content of hydroxycinnamic acids in grapes and wine 
of local variety 'Zelen'. V: CHASSAGNE, Serge. (ur.). Wine active compounds : abstracts : 
International Conference WAC 2008, 27-29 march 2008, Beaune, France : résumés. Chaintré: 
Onoplurimédia, 2008, str. Poster no70. [COBISS.SI-ID 2654824] 

41. MOŽE, Špela, KORON, Darinka, VANZO, Andreja. Antocianini v slovenskih gozdnih 
borovnicah (Vaccinium myrtillus) = Anthocyanins in bilberries from Slovenia. V: GLAVIČ, 
Peter (ur.), BRODNJAK-VONČINA, Darinka (ur.). Slovenski kemijski dnevi 2008, Maribor, 25. 
in 26. september 2008. Zbornik povzetkov referatov s posvetovanja. Maribor: FKKT, 2008, 
str. 137. [COBISS.SI-ID 2795880] 

42. POGGIO, Laura, VRŠČAJ, Borut. Web municipal SIS for evaluation of human health 
risk due to soil pollution and urban soil management. V: BLUM, Winfried E. H. (ur.), GER-
ZABEK, Martin H. (ur.), VODRAZKA, Manfred (ur.). Eurosoil 2008 : University of Natural 
Resources and Applied Life Sciences (BOKU), Vienna, Austria, August 2008-08-04 : book of 
abstracts. Vienna: University of Natural Resources and Applied Life Sciences, 2008, str. 99. 
[COBISS.SI-ID 2746728] 

43. POGGIO, Laura, VRŠČAJ, Borut, HEPPERLE, Erwin, AJMONE MARSAN, Franco. Hu-
man health risk assessment in an urban park - planning issues. V: BLUM, Winfried E. H. 
(ur.), GERZABEK, Martin H. (ur.), VODRAZKA, Manfred (ur.). Eurosoil 2008 : University of 
Natural Resources and Applied Life Sciences (BOKU), Vienna, Austria, August 2008-08-04 : 
book of abstracts. Vienna: University of Natural Resources and Applied Life Sciences, 2008, 
str. 148. [COBISS.SI-ID 2747496] 

44. RASPOR, Peter, ČADEŽ, Neža, ČUŠ, Franc. Biodiversity and functions of indigenous yeast 
flora on fermentation. V: 12th International Congress on Yeasts, Kyiv, Ukraine, August 11-15, 
2008. Yeasts for human progress : [ICY 2008] : book of abstracts. Kyiv: National Academy of 
Science of Ukraine [etc.], 2008, str. 50, SL2. [COBISS.SI-ID 3489656] 

45. ŠUŠTAR VOZLIČ, Jelka, DEBELJAK, Marko, KOZJAK, Petra, ROSTOHAR, Katja, VRŠČAJ, 
Borut, IVANOVSKA, Aneta, ČERGAN, Zoran, MEGLIČ, Vladimir. Sampling for GMO analysis 
at the field level. V: VAN DEN ENDE, Guy (ur.). 1st Global Conference on GMO Analysis : 
Villa Erba, Como, Italy, 24-27 June 2008 : [book of abstracts]. [Ispra]: European Commission, 
Joint Research Centre, 2008, str. 35. [COBISS.SI-ID 2721896] 

46. TERDOSLAVICH, Michela, VANZO, Andreja, PASSAMONTI, Sabina. Cellular uptake of 
flavonoids: the role of bilitranslocase as a membrane transporter. V: First European Food 
Congress, 4-9 November 2008, Ljubljana, Slovenia. Food production, nutrition, healthy con-
sumers : delegate manual. Ljubljana: [s. n.], 2008, 2008, [P246]. [COBISS.SI-ID 2826088] 

47. VANZO, Andreja, TERDOSLAVICH, Michela, PASSAMONTI, Sabina. Accumulation of 
grape polyphenols in the rat kidney. V: First European Food Congress, 4-9 November 2008, 
Ljubljana, Slovenia. Food production, nutrition, healthy consumers : delegate manual. Ljub-
ljana: [s. n.], 2008, 2008, [P254]. [COBISS.SI-ID 2824808] 

48. VRŠČAJ, Borut, GODEŠA, Tone. The collection of improved soil datasets for soil quality 
monitoring. V: BLUM, Winfried E. H. (ur.), GERZABEK, Martin H. (ur.), VODRAZKA, Manfred 
(ur.). Eurosoil 2008 : University of Natural Resources and Applied Life Sciences (BOKU), Vien-
na, Austria, August 2008-08-04 : book of abstracts. Vienna: University of Natural Resources 
and Applied Life Sciences, 2008, str. 72. [COBISS.SI-ID 2746472] 

49. VRŠČAJ, Borut, POGGIO, Laura, AJMONE MARSAN, Franco. A method for soil envi-
ronmental quality evaluation for its management and planning in urban areas. V: BLUM, 
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Winfried E. H. (ur.), GERZABEK, Martin H. (ur.), VODRAZKA, Manfred (ur.). Eurosoil 2008 
: University of Natural Resources and Applied Life Sciences (BOKU), Vienna, Austria, August 
2008-08-04 : book of abstracts. Vienna: University of Natural Resources and Applied Life 
Sciences, 2008, str. 113. [COBISS.SI-ID 2746984] 

50. ŽNIDARŠIČ PONGRAC, Vida, GREGORČIČ, Ana. The content of cadmium and lead in 
crops grown in Slovenia. V: AOAC Europe Section International Workshop [and] Il encon-
tro nacional de bromatologia, hidrologia e toxicologia, Lisbon, 17th and 18th of April 2008. 
Enforcement of European legislation on food and water: analytical and toxicological aspects 
: abstracts book. [S.l.: s.n.], 2008, str. 53. [COBISS.SI-ID 2690152] 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
51. SIMONČIČ, Andrej, KNAPIČ, Matej, VERBIČ, Jože, SUŠIN, Janez. Koruza in okolje. 
V: ČERGAN, Zoran. Koruza. Ljubljana: Kmečki glas, 2008, str. 281-295, ilustr., graf. prikazi. 
[COBISS.SI-ID 2863976] 

52. SUŠIN, Janez. Gnojenje. V: ČERGAN, Zoran. Koruza. Ljubljana: Kmečki glas, 2008, str. 
71-86, ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2862184] 

53. VRŠČAJ, Borut. Digitalna kartografija tal v Sloveniji med letoma 1987 in 2007 - razvoj, dosežki 
in bodoče izboljšave. V: PERKO, Drago (ur.), ZORN, Matija (ur.), RAZPOTNIK, Nika (ur.), ČEH, 
Marjan (ur.), HLADNIK, David (ur.), KREVS, Marko (ur.), PODOBNIKAR, Tomaž (ur.), REPE, 
Blaž (ur.), ŠUMRADA, Radoš (ur.). Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2007-2008, (GIS 
v Sloveniji, 9). Ljubljana: Založba ZRC, 2008, str. 183-194, ilustr. [COBISS.SI-ID 28620589] 

54. VRŠČAJ, Borut. Koruza v strukturi kmetijskih zemljišč Slovenije. V: ČERGAN, Zoran. Ko-
ruza. Ljubljana: Kmečki glas, 2008, str. 61-70, ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2861928] 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.02 Strokovna monografija
55. ČERGAN, Zoran, DOLNIČAR, Peter, KNAPIČ, Matej, POJE, Tomaž, SUŠIN, Janez, 
ŠKERLAVAJ, Vojko, UGRINOVIĆ, Kristina, VERBIČ, Janko, VERBIČ, Jože, ZEMLJIČ, Andrej, 
KAPUN, Stanko, HARDI, Zvonko (ur.). Tehnološka priporočila za zmanjšanje občutljivosti 
kmetijske pridelave na sušo : poljedelstvo, travništvo, zelenjadarstvo in hmeljarstvo. Ljubljana: 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2008. 43 str., fotogr. ISBN 978-961-6299-
98-5. [COBISS.SI-ID 239268864] 

56. LEHMANN, Andreas, DAVID, Susanne, STAHR, Karl., GRUBAN, Werner, AJMONE, Franco, 
POGGIO, Laura, VRŠČAJ, Borut, BARTEL, Andreas, HUBER, Siegfried, GEITNER, Clemens, 
TUSCH, Marcus, BORER, Alex, JENNY, Reto D., PUSTAL, Waltraud, SCHIMPFERMANN, 
Christine. Eine Methode zur Bewertung natürlicher und anthropogener Böden = Technique for 
soil evaluation and catagerozation for natural and anthropogenic soils : TUSEC, (Hohenheimer 
bodenkundliche Hefte, Heft 86). bilingual ed. Stuttgart: Universität Hohenheim, 2008. 224 
str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2741608] 

57. SUŠIN, Janez, STOJIĆ, Biserka, BIŠKUP, Sanja, GAŠPAR, Ivan, ZRINSKI, Ivan. Strokovno 
utemeljeno gnojenje za kakovosten pridelek in varovanje okolja. Kutina: Petrokemija, [2008]. 
78 str., tabele. [COBISS.SI-ID 2727784] 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav
58. GREGORC, Aleš, ČERGAN, Zoran, KOKALJ, Marjan, NAKRST, Mitja, VELIKONJA BOLTA, 
Špela, LAZAR, Ludvik. Ugotavljanje ostankov klotianidina, imidakloprida in tiametoksama 
v delih koruze in ocena vpliva tretirane koruze na čebelje družine : končno poročilo, (KIS 
- Poročila o raziskovalnih nalogah, 330). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2008. 8 str., 
tabele, grafični prikaz. [COBISS.SI-ID 2904936] 
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59. GREGORC, Aleš, KMECL, Veronika, SMODIŠ ŠKERL, Maja Ivana, LOKAR, Vesna, 
POLJANŠEK, Lucija, BABNIK, Drago, ŠEGULA, Blaž, KREGAR, Marinka, RUTAR, Romana. 
Program spremljanja kakovosti vzrejenih matic kranjske čebele za leto 2008 : končno poročilo 
izvajanja naloge, (KIS - Poročila o raziskovalnih nalogah, 331). Ljubljana: Kmetijski inštitut 
Slovenije, 2008. 7 str., tabele, fotogr. [COBISS.SI-ID 2905192] 

60. GREGORČIČ, Ana, ČUŠ, Franc, BAŠA ČESNIK, Helena, VELIKONJA BOLTA, Špela, 
KOCJANČIČ, Mitja. Spremljanje dinamike razgradnje ostankov fitofarmacevtskih sredstev v 
integrirani pridelavi grozdja in vina : zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega 
dela na projektu v okviru ciljnega raziskovlnega programa (CRP) »Konkurenčnost Slovenije 
2006 - 2013« : Naziv težišča v okviru CRP: Težišče 5: Povezovanje ukrepov za doseganje traj-
nostnega razvoja = Dissipation rates of pesticides in integrated grape and wine production, 
(KIS - Poročila o raziskovalnih nalogah, 326). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2008. 1 
zv. (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 2786152] 

61. JANEŠ, Lucija, KREGAR, Marinka, GREGORC, Aleš. Analiza vzorcev medu 2008 : za-
ključno poročilo : [naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inšpektorat 
RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano (IRSKGH), Inšpekcija za kontrolo kakovosti kmetijskih 
pridelkov in živil], (KIS - Študije po naročilu, 483). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 
2008. 14 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2718568] 

62. KMECL, Veronika, KREGAR, Marinka, GREGORC, Aleš. Izvedba vzorčenja in analiz medu 
v letu 2008 : zaključno poročilo vezano na pogodbo z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, št. 2311-08-000143, (KIS - Poročila o strokovnih nalogah, 116). Ljubljana: Kmetijski 
inštitut Slovenije, 2008. 15 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2925160] 

63. SIMONČIČ, Andrej, SUŠIN, Janez, BAŠA ČESNIK, Helena, VELIKONJA BOLTA, Špela, 
ŽNIDARŠIČ PONGRAC, Vida, GREGORČIČ, Ana, VRŠČAJ, Borut, LAPAJNE, Slavko, BABIČ, 
Marjana, BASKAR, Mojca, REP, Pija. Monitoring onesnaženosti tal kmetijskih zemljišč na 
vodovarstvenih območjih v Mestni občini Ljubljana v letu 2007 : končno poročilo : Naročnik: 
Mestna občina Ljubljana = avtorji: Andrej Simončič ... [et al.], (KIS - Študije po naročilu, 
479). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2008. 31 f., uvezene pril., tabele, graf. prikazi, 
zvd. [COBISS.SI-ID 2591080] 

64. ŠAJN-SLAK, Alenka, ŠAJN, Matjaž, ŠINIGOJ, Jasna, KOMAC, Marko, VRŠČAJ, Borut, 
GODEŠA, Tone, VERNIK, Tomaž. Informacijska podpora pri odločanju z vidika prehodnosti 
terena : i-PREHOD : zaključno poročilo : TMP MIR 2006. Ljubljana: CGS plus d.o.o.: Geološki 
zavod Slovenije: Kmetijski inštitut Slovenije, 2008. VII, 18 str., ilustr., fotogr. [COBISS.SI-ID 
2887528] 

65. ŠINIGOJ, Jasna, POŽAR, Mitja, KRIVIC, Matija, VRŠČAJ, Borut, GODEŠA, Tone. Infor-
macijska podpora pri odločanju z vidika prehodnosti terena : i-PREHOD. podprojekt, DS4 
Razvoj sistema infromacijske podpore za prehod terena : Izdelava ArsGIS aplikacije i-PRE-
HOD : zaključno poročilo. Ljubljana: Geološki zavod Slovenije, 2008. 1 zv. (loč pag.), ilustr. 
[COBISS.SI-ID 2887784] 

66. VERBIČ, Jože, BABNIK, Drago, ČERGAN, Zoran, RUTAR, Romana, VELIKONJA BOLTA, 
Špela, ZEMLJIČ, Andrej. Preprečevanje onesnaženja žit in koruze s toksini plesni iz rodu 
Fusarium : zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na projektu v 
okviru ciljnega raziskovlnega programa (CRP) »Konkurenčnost Slovenije 2006 - 2013« : Naziv 
težišča v okviru CRP: Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja = Prevention 
of contamination of cereals and maize with toxins of moulds from genus Fusarium, (KIS - 
Poročila o raziskovalnih nalogah, 328). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2008. 8 f., [12] 
str. [COBISS.SI-ID 2791784] 

67. VRŠČAJ, Borut, GODEŠA, Tone. Informacijska podpora pri odločanju z vidika prehodno-
sti terena : i-PREHOD. podprojekt, DS2 Zajem in obdelava pedoloških podatkov : zaključno 
poročilo. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2008. 1 zv. (loč pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 
2888296] 

68. VRŠČAJ, Borut, GODEŠA, Tone. Informacijska podpora pri odločanju z vidika prehodnosti 
terena : i-PREHOD. podprojekt, DS4 Razvoj sistema informacijske podpore za prehod terena. 



 219

 Kmetijski inštitut Slovenije  

naloga, Izdelava GIS modela ocene prehodnosti terena za vozila : zaključno poročilo. Ljubljana: 
Kmetijski inštitut Slovenije, 2008. 1 zv. (loč pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 2888808] 

69. VRŠČAJ, Borut, SUŠIN, Janez, SIMONČIČ, Andrej, MARKELC, Ines, GLAD, Jože, PALČIČ, 
Tine, SMREKAR, Aleš, BOLE, David, BREG, Mateja, ERHARTIČ, Bojan, KLADNIK, Drago, 
POLAJNAR, Katarina, JAMNIK, Brigita, NARTNIK, Miha, AUERSPERGER, Primož. Vrtičkar-
stvo v Mestni občini Ljubljana kot vir onesnaženosti v tleh, pridelani hrani in podzemni vodi 
= Gardening in the city of Ljubljana as a source of pollutants in soil, food and groundwater 
: končno poročilo. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije: Znanstvenoraziskovalni center Slo-
venske akademije znanosti in umetnosti: Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija d.o.o., 2008. 
1 fascikel, ilustr., graf. prikazi, zvd. [COBISS.SI-ID 2737256] 

2.13 Elaborat, predštudija, študija
70. GREGORČIČ, Ana, BAŠA ČESNIK, Helena, VELIKONJA BOLTA, Špela, ŽNIDARŠIČ 
PONGRAC, Vida, KMECL, Veronika, JANEŠ, Lucija. Določanje ostankov fitofarmacevtskih 
sredstev in ostalih onesnaževal v kmetijskih pridelkih, (KIS - Poročila o strokovnih nalogah, 
114). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2008. 97 str., tabele. [COBISS.SI-ID 2834024] 

71. SIMONČIČ, Andrej, SUŠIN, Janez, VRŠČAJ, Borut, BAŠA ČESNIK, Helena, VELIKONJA 
BOLTA, Špela, ŽNIDARŠIČ PONGRAC, Vida, GREGORČIČ, Ana, BERGANT, Jani, LAPAJNE, 
Slavko, BABIČ, Marjana, BASKAR, Mojca, REP, Pija. Monitoring onesnaženosti tal kmetijskih 
zemljišč na vodovarstvenih območjih v Mestni občini Ljubljana v letu 2008 in 2009 : vmesno 
poročilo : Naročnik: Mestna občina Ljubljana = avtorji: Andrej Simončič ... [et al.], (KIS - Študije 
po naročilu, 846). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2008. 29 f., 4 uvezene pril., tabele, 
graf. prikazi, zvd. [COBISS.SI-ID 2840936] 

72. SUŠIN, Janez, ŽNIDARŠIČ PONGRAC, Vida, JANEŠ, Lucija, JENKO, Andreja, KUHAR, 
Štefan. Monitoring rastlinskih hranil v tleh na vodovarstvenem območju Mestne občine Ljub-
ljana : Poročilo za leto 2007 : Naročnik raziskave: Mestna občina Ljubljana, (KIS - Študije 
po naročilu, 480). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2008. 34 f., tabele, graf. prikazi. 
[COBISS.SI-ID 2642024] 

73. SUŠIN, Janez, ŽNIDARŠIČ PONGRAC, Vida, KMECL, Veronika. Monitoring rastlinskih 
hranil v tleh na vodovarstvenem območju Mestne občine Ljubljana : Poročilo za leto 2008 : 
Naročnik: Mestna občina Ljubljana, (KIS - Študije po naročilu, 484). Ljubljana: Kmetijski 
inštitut Slovenije, 2008. 31 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2830696] 

74. SUŠIN, Janez, ŽNIDARŠIČ PONGRAC, Vida, VRŠČAJ, Borut, SIMONČIČ, Andrej. Kontrola 
rodovitnosti tal v Sloveniji : Poročilo za leto 2007 : Naročnik raziskave: Petrokemija Kutina 
d.d...., (KIS - Študije po naročilu, 482). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2008. 27 f., 
tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2709352] 

2.21 Programska oprema
75. VRŠČAJ, Borut, GODEŠA, Tone. Informacijska podpora pri odločanju z vidika prehodnosti 
terena : i-PREHOD : GIS model za oceno prehodnosti terena za vozila (GMOPTV) : TMP MIR 
2006 : AMP izvorna koda, podatki in ArcGIS mxd. Ljubljana: CGS plus d.o.o.: Geološki zavod 
Slovenije: Kmetijski inštitut Slovenije, 2008. 1 CD-ROM. [COBISS.SI-ID 2889064] 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.11 Radijski ali TV dogodek
76. SUŠIN, Janez. Gnojenje vrtičkov. Ljubljana: Radio Slovenija, 1. program, oddaja Kmetijski 
nasveti, 14. feb. 2008. [COBISS.SI-ID 2601064] 
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77. SUŠIN, Janez. Nitrati iz kmetijstva v podzemnih vodah : Radio Slovenija, 1. program, od-
daja Kmetijski nasveti, 26. avg. 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 2753384] 

78. SUŠIN, Janez. Nitrati v kmetijskih pridelkih : TV Slovenija, 1. program, Posebna ponudba, 
potrošniška oddaja, 12. sep. 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 2780520] 

79. SUŠIN, Janez. Pravilna izbira mineralnih gnojil : Radio Slovenija, 1. program, oddaja 
Kmetijski nasveti, 12. avg. 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 2739048] 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa
80. PASSAMONTI, Sabina, VANZO, Andreja, TERDOSLAVICH, Michela, MAESTRO, Allessan-
dra, DECORTI, Giuliana. Ruolo della bilitranslocasi : predavanje na Innovazione in viticoltura 
ed enologia, Secondo convegno, 22 maggio 2008, Farra d'Isonzo, Italy. 2008. [COBISS.SI-ID 
2697576] 

81. SUŠIN, Janez. Gnojenje in suša : predavanje na posvetu Predstavitev prilagajanja kolo-
barja sušnim razmeram ter posledice v živinoreji, Novo mesto, 26. nov. 2008. 2008. [COBISS.
SI-ID 2833000] 

82. SUŠIN, Janez. Kaj moramo vedeti o gnojenju sadovnjakov : predavanje na posvetu 14. 
sadjarski dnevi Posavja 2008, Artiče, 5. mar. 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 2626920] 

83. SUŠIN, Janez. Kako gnojimo zelenjavo ter kako bi jo bilo potrebno gnojiti v luči spreme-
njenih podnebnih razmer : predavanje na posvetu Pridelovanje zelenjave v luči podnebnih 
sprememb in kako do finančne pomoči v ta namen, Gornja Radgona, 24. avg. 2008. 2008. 
[COBISS.SI-ID 2753640] 

84. SUŠIN, Janez. Kakšna kmetijska tla imamo na Štajerskem in kako bi jih bilo potrebno 
gnojiti? : predavanje na prireditvi Dan koruze, Slovenska Bistrica, 7. okt. 2008. 2008. [COBISS.
SI-ID 2802280] 

85. SUŠIN, Janez. Kmetijstvo na vodovarstvenem območju Apaškega polja : predavanje na 
posvetu Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Apaškega polja, Apače, 
23. jan. 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 2586984] 

86. SUŠIN, Janez. Kontrola rodovitnosti tal kmetijskih zemljišč v Sloveniji v obdobju 2005-2007 
: predavanje na posvetu Kontrola rodovitnosti tal v Sloveniji, Ljubljana, 11. jun. 2008. 2008. 
[COBISS.SI-ID 2713448] 

87. SUŠIN, Janez, CAF, Alenka, BRENCE, Andreja. Rodovitnost tal v slovenskih nasadih jagod 
: predavanje na 7. posvetu o jagodah pod naslovom V tleh je ključ do uspeha, Ljubljana, 4. 
dec. 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 2846056] 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa
88. BAVČAR, Dejan. Obvezne analize za promet z vinom v RS : Informativni dan za srednje-
šolske pedagoške delavce, Ljubljana, Kmetijski inštitut Slovenije, 21. avg. 2008. 2008. [COBISS.
SI-ID 2757480] 

89. ČUŠ, Franc. Mikrobiološke analize vina : Informativni dan za srednješolske pedagoške 
delavce, Ljubljana, Kmetijski inštitut Slovenije, 21. avg. 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 2757736] 

90. KOCJANČIČ, Mitja. Ugotavljanje pristnosti in geografskega porekla vina s pomočjo NMR 
: Informativni dan za srednješolske pedagoške delavce, Ljubljana, Kmetijski inštitut Slovenije, 
21. avg. 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 2758248] 

91. SUŠIN, Janez. Kakšna mineralna gnojila potrebujemo za gnojenje poljščin v Pomurju? : 
predavanje na posvetu Dan pšenice Rakičan 2008, Rakičan, 18. jun. 2008. 2008. [COBISS.
SI-ID 2713704] 
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92. SUŠIN, Janez. Rodovitnost kmetijskih tal na območju KGZ Ljubljana : predavanje na stro-
kovnem srečanju Dan koruze, Jable, 17. sep. 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 2771304] 

93. VANZO, Andreja. Analitika fenolnega sestava vina : Informativni dan za srednješolske 
pedagoške delavce, Ljubljana, Kmetijski inštitut Slovenije, 21. avg. 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 
2757992] 

3.25 Druga izvedena dela
94. BAVČAR, Dejan. Napake in bolezni vina : Tečaj iz osnov vinarstva, KGZ Novo mesto, Čatež 
pod Zaplazom, 3. dec. 2008. 2007. [COBISS.SI-ID 2941032] 

95. BAVČAR, Dejan. Predavanja za Program usposabljanja pokuševalcev vina, mošta in drugih 
proizvodov iz grozdja in vina, Ljubljana, Biotehniška fakulteta, 2. dec. 2008. 2008. [COBISS.
SI-ID 2945640] 

96. BAVČAR, Dejan. Sestavine vina in bistvene določitve : Tečaj iz osnov vinarstva, KGZ Novo 
mesto, Čatež pod Zaplazom, 19. nov. 2008. 2007. [COBISS.SI-ID 2941288] 

97. BAVČAR, Dejan. Sestavine vina in bistvene določitve : Tečaj iz osnov vinarstva, KGZ Novo 
mesto, Trebelno, 13. nov. 2008. 2007. [COBISS.SI-ID 2941544] 

98. ČUŠ, Franc. Mikrobiologija vina : nosilec predmeta, Univerza v Novi Gorici, Visoka šola 
za vinogradništvo in vinarstvo. 2008. [COBISS.SI-ID 2946152] 

99. ČUŠ, Franc. Predelava živil : nosilec predmeta, Univerza na Primorskem, VŠZI. 2008. 
[COBISS.SI-ID 2946408] 

100. ČUŠ, Franc. Vinogradništvo : nosilec predmeta, Univerza v Novi Gorici, Visoka šola za 
vinogradništvo in vinarstvo. 2008. [COBISS.SI-ID 2945896] 

101. ČUŠ, Franc, LISJAK, Klemen. Vodena degustacija slovenskih in novozelandskih sauvig-
nonov : na delavnici Spoznavanje Sauvignona, Ljubljana, Kmetijski inštitut Slovenije, 02. sep. 
2008. 2008. [COBISS.SI-ID 2784872] 

102. ČUŠ, Franc, VANZO, Andreja, MOŽE, Špela, BAVČAR, Dejan. Primerjava vsebnosti 
hidroksicimetnih kislin v belih vinih Vipavske doline in kakovosti vina zelen letnikov 2006 
in 2007 : predavanje na skupščini Konzorcija Zelen, Črniče, 28.feb. 2008. 2008. [COBISS.
SI-ID 2654312] 

103. JANEŠ, Lucija, VANZO, Andreja, SUŠIN, Janez. Centralni laboratorij, KIS : 46. Medna-
rodni kmetijsko-živilski sejem, Gornja Radgona, 23. - 29. avgust 2008 : predstavitev oddelka. 
2008. [COBISS.SI-ID 2756712] 

104. KOCJANČIČ, Mitja. Nadzor kakovosti vina : Univerza v Novi Gorici, Visoka šola za vino-
gradništvo in vinarstvo. 2008. [COBISS.SI-ID 2947176] 

105. KOCJANČIČ, Mitja. Osnove vinarstva : Univerza v Novi Gorici, Visoka šola za vinograd-
ništvo in vinarstvo. 2008. [COBISS.SI-ID 2946920] 

106. LISJAK, Klemen. Praktične izkušnje pri delu z encimskimi testi - aplikacija Megazyme kitov 
v vinski ndustriji : predstavitev na seminarju Mikrobiološki in kemijski parametri v industriji 
pijač s praktičnimi primeri iz vinske industrije, Gospodarska zbornica Slovenije, Ljubljana, 
14. nov 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 2827624] 

107. LISJAK, Klemen. Vsebnost aromatičnih komponent (hlapnih tiolov) v slovenskih sauvig-
nonih letnika 2007 in vloga tehnologije pri povečanju ter ohranjanju omenjenih komponent : 
predavanja na delavnici Spoznavanje Sauvignona, Ljubljana, Kmetijski inštitut Slovenije, 02. 
sep. 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 2784104] 

108. SUŠIN, Janez. Dobra kmetijska praksa gnojenja na vodovarstvenem območju Ljubljan-
skega polja : predavanje v organizaciji Kmetijsko gozdarskega zavoda Ljubljana, Oddelek za 
kmetijsko svetovanje, Dobrunje, 16. jan. 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 2587752] 
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Specialna knjižnica Kmetijskega inštituta Slovenije deluje v okviru Kmetijskega 
inštituta Slovenije. Podpira strokovno, raziskovalno in drugo delo na inštitutu, 
odprta pa je tudi za zunanje uporabnike. 

Dejavnost knjižnice je

– načrtovana nabava, strokovno obdelovanje in arhiviranje, varovanje, 
posredovanje in predstavljanje gradiva s področja kmetijstva,

– posredovanje bibliografskih in informacijskih storitev,
– drugo bibliotekarsko in informacijsko delo.

Tudi v letu 2008 smo v naši knjižnici opravljali dela, ki so potrebna za 
delovanje knjižnice; to so inventarizacija, katalogizacija ter vsebinsko 
obdelava gradiva, izposoja knjižničnega gradiva, ter pomoč uporabnikom pri 
iskanju literature. Uporabnikom smo tudi pomagali pri poizvedovanju po 
mednarodnih podatkovnih zbirkah. Celotno zbirko CAB imamo naročeno 
za obdobje od leta 1984 dalje, on-line pa je dostopnih veliko zbirk, ki so 
v pomoč raziskovalcem pri njihovem delu. Od konca leta 2003 pa imamo 
on-line dostop tudi do baz CAB in FSTA. V letu 2008 smo kupili dostop 
do SpringerLinka, kjer lahko dostopamo do velikega števila revij  s polnimi 
besedili člankov in tudi do knjig.

Od leta 1995 smo vključeni v pravo okolje COBISS (za vnos knjižnega, 
neknjižnega gradiva in bibliografskih enot) in imamo možnost iskanja literature 
dostopne v knjižnicah, ki se vključujejo v vzajemni katalog COBIB (preko 
OPAC-a). Še vedno vodimo klasični listkovni katalog za revije in nekatere 
zbirke.

Nakup strokovne literature in drugi viri pridobivanja knjižnega gradiva

Kljub temu, da je sofinanciranja nabave tuje znanstvene periodike s strani 
Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, iz leta v leto manj, se 
lahko pohvalimo z nespremenjenim številom naročil tujih revij. Nekaj naslovov 
smo sicer odpovedali, vendar smo naročili tudi nekaj novih. V  letu 2008 smo 
od ARRS dobili le še 21,7 % potrebnih sredstev za nakup tuje znanstvene 
periodike in baz podatkov.
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V letu 2008 se je knjižni fond povečal za 266 monografskih enot, od tega ena 
doktorske disertacije, 15 poročil o raziskovalnih nalogah in tri standarde, ter za 
140 volumnov domačih in tujih serijskih publikacij, od tega je bilo naročenih 
72 tujih serijskih publikacij in 23 domačih naslovov serijskih publikacij.

Novo knjižno gradivo v letu 2008

KNJIGE REVIJE
SKUPAJ

tuje domače tuje domače

NAKUP 17 129  72 23 241

ZAMENJAVA 1 1 7 12 21    

DAR 24 94 16 10 144

SKUPAJ 266 140 406

Z medknjižnično izposojo smo prejeli 117 člankov iz tujih knjižnic, ter 57 iz 
knjižnic v Sloveniji. Izposodili smo si tudi 14 knjig in nekaj volumnov revij. 
Posredovali smo 93 člankov, 53 knjig in nekaj volumnov revij, ki so dostopni 
v naši knjižnici. 

Veliko posredujemo tudi ustnih ter telefonskih informacij, tako našim kot zunanjim 
uporabnikom.  Publikacije KIS-a pa pošiljamo na več kot 42 naslovov v 
Sloveniji in tujini.
 
Izobraževanje
Obe sodelavki zaposleni v knjižnici sta se redno udeleževali tako tečajev potrebnih 
za delo v sistemu COBISS kot tudi drugih permanentnih izobraževanj.

OSEBNA BIBLIOGRAFIJA direktorja 
doc. dr. Andreja Simončiča  za leto 2008

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek
1. LEŠNIK, Mario, CENCIČ, Avrelija, VAJS, Stanislav, SIMONČIČ, Andrej. Milling and bread 
baking techniques significantly affect the mycotoxin (deoxynivalenol and nivalenol) level in 
bread. Acta aliment. (Bp.), 2008, doi: 10.1556/AAlim.2008.0015. [COBISS.SI-ID 2821224] 

2. VAJS, Stanislav, LESKOŠEK, Gregor, SIMONČIČ, Andrej, LEŠNIK, Mario. Comparison of 
the effectiveness of standard and drift-reducing nozzles for control of some winter wheat 
diseases = Vergleich des Einflusses von Standard- und Antidriftdüsen auf die Kontrolle 
einiger Krankheiten von Winterweizen. Journal of plant diseases and protection. [Print ed.], 
2008, letn. 115, št. 1, str. 23-31. [COBISS.SI-ID 2605928] 
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3. TOMŠIČ, Brigita, SIMONČIČ, Barbara, CVIJIN, Danijela, OREL, Boris, ZORKO, Mateja, 
SIMONČIČ, Andrej. Elementarno srebro nano delcev kot antibakterijsko sredstvo na bombaž-
ni tkanini = Elementary nano sized silver as antibacterial agent on cotton fabric. Tekstilec, 
2008, letn. 51, št. 7/9, str. 199-215. [COBISS.SI-ID 2837608] 

4. TOMŠIČ, Brigita, SIMONČIČ, Barbara, ŽERJAV, Metka, SIMONČIČ, Andrej. Nizko hranljivi 
medij izboljša določitev fungicidnega delovanja AgCl na celuloznih vlaknih = A low nutri-
tion medium improves the determination of fungicidal activity of AgCl on cellulose fibres. 
Tekstilec, 2008, letn. 51, št. 7/9, str. 231-241. [COBISS.SI-ID 2837864] 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)
5. SIMONČIČ, Andrej, BAŠA ČESNIK, Helena, VRŠČAJ, Borut, ZADRAVEC, Peter. Raba 
fitofarmacevtskih sredstev v sadjarstvu in problematika njihovih ostankov v sadju in okolju 
= Plant protection products in orchards and problematic nature of their residues in fruits 
and environment. V: HUDINA, Metka (ur.). Zbornik referatov 2. Slovenskega sadjarskega 
kongresa z mednarodno udeležbo, Krško, 31. januar - 2. februar 2008. Ljubljana: Strokovno 
sadjarsko društvo Slovenije, 2008, str. 59-70. [COBISS.SI-ID 2593640] 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci
6. SUŠIN, Janez, SIMONČIČ, Andrej, VRŠČAJ, Borut, ŽNIDARŠIČ PONGRAC, Vida, KMECL, 
Veronika. Kako so gnojeni vrtički v Mestni občini Ljubljana. V: Zbornik predavanj. Ljubljana: 
ZTI - Zavod za tehnično izobraževanje, 2008, str. 107-113, tabele. [COBISS.SI-ID 2831976] 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
7. SIMONČIČ, Andrej. Pleveli v koruzi in njihovo zatiranje. V: ČERGAN, Zoran. Koruza. 
Ljubljana: Kmečki glas, 2008, str. 87-106, ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2862440] 

8. SIMONČIČ, Andrej, KNAPIČ, Matej, VERBIČ, Jože, SUŠIN, Janez. Koruza in okolje. V: 
ČERGAN, Zoran. Koruza. Ljubljana: Kmečki glas, 2008, str. 281-295, ilustr., graf. prikazi. 
[COBISS.SI-ID 2863976] 

1.22 Intervju
9. SIMONČIČ, Andrej. V kmetijstvu še zvečer ne veš, s kakšnimi težavami se boš srečal 
zjutraj : pogovor z dr. Andrejem Simončičem, direktorjem Kmetijskega inštituta Slovenije. 
Kmeč. glas, 10. sep. 2008, letn. 65, št. 37, str. 3, portret. [COBISS.SI-ID 2759272] 

1.25 Drugi članki ali sestavki
10. SIMONČIČ, Andrej. Ob praznovanju Srednje kmetijske šole Rakičan. V: SMODIŠ, Štefan 
(ur.). Iz tradicije skozi sedanjost v prihodnost : 1938-2008 : zbornik Srednje kmetijske šole Raki-
čan od 70-letnici delovanja. Rakičan: SKŠ, 2008, str. 15-16, portret. [COBISS.SI-ID 2727528] 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.02 Strokovna monografija
11. DŽUBAN, Tomaž, BAVEC, Franc, LEŠNIK, Mario, SIMONČIČ, Andrej, LESKOŠEK, Gregor, 
FLISAR NOVAK, Zita, ŠTUHEC, Jožef, MAJER, Dušica, MAJERIČ, Branko, HRUSTEL-MAJ-
CEN, Marta, VRANAC, Sanja, ZIDARIČ, Bojan. Tehnološka navodila za integrirano pridelavo 
poljščin : leto 2008. Ljubljana: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2008. 69 
str., tabele. ISBN 978-961-6299-95-4. [COBISS.SI-ID 238666240] 

12. DŽUBAN, Tomaž, SIMONČIČ, Andrej. Tehnološka navodila za integrirano pridelavo 
zelenjave : leto 2008. Ljubljana: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2008. 104 
str., tabele. ISBN 978-961-6299-94-7. [COBISS.SI-ID 238665984] 
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2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav
13. SIMONČIČ, Andrej, SUŠIN, Janez, BAŠA ČESNIK, Helena, VELIKONJA BOLTA, Špela, 
ŽNIDARŠIČ PONGRAC, Vida, GREGORČIČ, Ana, VRŠČAJ, Borut, LAPAJNE, Slavko, BABIČ, 
Marjana, BASKAR, Mojca, REP, Pija. Monitoring onesnaženosti tal kmetijskih zemljišč na 
vodovarstvenih območjih v Mestni občini Ljubljana v letu 2007 : končno poročilo : Naročnik: 
Mestna občina Ljubljana = avtorji: Andrej Simončič ... [et al.], (KIS - Študije po naročilu, 
479). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2008. 31 f., uvezene pril., tabele, graf. prikazi, 
zvd. [COBISS.SI-ID 2591080] 
14. VRŠČAJ, Borut, SUŠIN, Janez, SIMONČIČ, Andrej, MARKELC, Ines, GLAD, Jože, PALČIČ, 
Tine, SMREKAR, Aleš, BOLE, David, BREG, Mateja, ERHARTIČ, Bojan, KLADNIK, Drago, 
POLAJNAR, Katarina, JAMNIK, Brigita, NARTNIK, Miha, AUERSPERGER, Primož. Vrtičkar-
stvo v Mestni občini Ljubljana kot vir onesnaženosti v tleh, pridelani hrani in podzemni vodi 
= Gardening in the city of Ljubljana as a source of pollutants in soil, food and groundwater 
: končno poročilo. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije: Znanstvenoraziskovalni center Slo-
venske akademije znanosti in umetnosti: Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija d.o.o., 2008. 
1 fascikel, ilustr., graf. prikazi, zvd. [COBISS.SI-ID 2737256] 

2.13 Elaborat, predštudija, študija
15. SUŠIN, Janez, ŽNIDARŠIČ PONGRAC, Vida, VRŠČAJ, Borut, SIMONČIČ, Andrej. 
Kontrola rodovitnosti tal v Sloveniji : Poročilo za leto 2007 : Naročnik raziskave: Petrokemija 
Kutina d.d...., (KIS - Študije po naročilu, 482). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2008. 
27 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2709352] 
16. SIMONČIČ, Andrej, SUŠIN, Janez, VRŠČAJ, Borut, BAŠA ČESNIK, Helena, VELIKONJA 
BOLTA, Špela, ŽNIDARŠIČ PONGRAC, Vida, GREGORČIČ, Ana, BERGANT, Jani, LAPAJNE, 
Slavko, BABIČ, Marjana, BASKAR, Mojca, REP, Pija. Monitoring onesnaženosti tal kmetijskih 
zemljišč na vodovarstvenih območjih v Mestni občini Ljubljana v letu 2008 in 2009 : vmesno 
poročilo : Naročnik: Mestna občina Ljubljana = avtorji: Andrej Simončič ... [et al.], (KIS - Študije 
po naročilu, 846). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2008. 29 f., 4 uvezene pril., tabele, 
graf. prikazi, zvd. [COBISS.SI-ID 2840936] 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.11 Radijski ali TV dogodek
17. SIMONČIČ, Andrej. 110-letnica delovanja Kmetijskega inštituta Slovenije. Ljubljana: Radio 
Slovenija, 1. program, 11. sep. 2008. [COBISS.SI-ID 2879848] 
18. SIMONČIČ, Andrej. Aktivnosti kmetijskega inštituta Slovenije ter aktualne težave na po-
dročju varstva okolja. Tržič: Radio Gorenc, 29. maj 2008. [COBISS.SI-ID 2880360] 
19. SIMONČIČ, Andrej. FFS v podzemni vodi. Ljubljana: Radio Slovenija, 8. apr. 2008. [CO-
BISS.SI-ID 2879336] 
20. SIMONČIČ, Andrej. Ostanki FFS v kmetijskih pridelkih in okolju. Ljubljana: Radio Slo-
venija, Val 202, 10. maj 2008. [COBISS.SI-ID 2879592] 
21. SIMONČIČ, Andrej. Poraba FFS v Sloveniji ter njihov vliv na okolje. Ljubljana: Radio 
Slovenija, 27. mar. 2008. [COBISS.SI-ID 2879080] 
22. SIMONČIČ, Andrej. Predstavitev dela na Kmetijskem inštitutu Slovenije. Ljubljana: Radio 
Slovenija, 1. program, Kmetijska oddaja, 14. sep. 2008. [COBISS.SI-ID 2880104] 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa
23. SIMONČIČ, Andrej. Fitofarmacevstka sredstva in njihovi ostanki v vodi in kmetijskih 
pridelkih : predavanje na posvetovanju GIZ Fitofarmacija: Raba FFS ob pogojih predvidene 
nove EU zakonodaje. 2008. [COBISS.SI-ID 2877032] 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa
24. LEŠNIK, Mario, SIMONČIČ, Andrej. The Slovenian situation on introduction of GMO 
plants (emphasis on herbicide resistant plants) : vabljeno predavanje na: Symposium on weed 
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science in Eastern Europe, February 4 and 5, 2008 in Bucharest, Romania. 2008. [COBISS.
SI-ID 2594152] 
45. LEŠNIK, Mario, SIMONČIČ, Andrej. The Slovenian agriculture. science in agriculture : 
predavanje na University of Nebrasca, Haskel Agricultural Labortory, Concor, Nebrasca, 20. 
jun 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 2887016] 

3.25 Druga izvedena dela
26. SIMONČIČ, Andrej. Biotehniški in drugi načini varstva rastlin pred škodljivci in pleveli 
: kemično, mehanično, integrirano in biotično zatiranje rastlinskih škodljivcev : predavanje 
pri predmetu Varstvo rastlin, Bolonjski študij, 1. letnik zootehnike. 2008. [COBISS.SI-ID 
2878568] 
27. SIMONČIČ, Andrej. Dobra praksa v primarni pridelavi živil rastlinskega izvora : predavanje 
: HACCP šola, SIQ, Ljubljana, 27. sep. 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 2878312] 
28. SIMONČIČ, Andrej. FFS - herbicidi : varstvo naravnih virov : predavanje na Osnovnem 
tečaju iz varstva rastlin za uporabnike FFS, IHP, Žalec, 23. apr. 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 
2877288] 
29. SIMONČIČ, Andrej. FFS - herbicidi : varstvo naravnih virov : predavanje na Osnovnem 
tečaju iz varstva rastlin za uporabnike FFS, IHPS, Žalec, 21. okt. 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 
2878056] 
30. SIMONČIČ, Andrej. Fitofarmacevstka sredstva in njihovi ostanki v vodi in kmetijskih pri-
delkih : predavanje na Obnovitvenem tečaju za predavatelje in odgovorne osebe s področja 
FFS, IHP, Žalec, 20. mar. 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 2876776] 
31. SIMONČIČ, Andrej. Kmetijsko okoljski kazalci : raba FFS v Sloveniji ter njihov vpliv na 
onesnaževanje podzemne vode : predstavitev na seji odbora za kmetijstvo pri Državnem zboru 
RS, Ljubljana, 20. feb 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 2938472] 
32. SIMONČIČ, Andrej. Monitoring onesnaženosti tal kmetijskih zemljišč na območju MOL v 
letu 2007 : izobraževanje v okviru strokovne naloge za MOL-ZVO : predavanje v organizaciji 
KGZ Ljubljana, MOL, Kmetijskega inštituta Slovenije, Dobrunje, 11. mar. 2008. 2008. [COBISS.
SI-ID 2876520] 
33. SIMONČIČ, Andrej. Monitoring onesnaženosti tal kmetijskih zemljišč na območju no-
darne Brest v letu 2007 : izobraževanje v okviru strokovne naloge za MOL-ZVO : predavanje 
v organizaciji KGZ Ljubljana, MOL, Kmetijskega inštituta Slovenije, Ig, 29. feb. 2008. 2008. 
[COBISS.SI-ID 2876264] 
34. SIMONČIČ, Andrej. Okoljski problemi uporabe agrokemikalij : predavanje pri predmetu 
Varstvo okolja, Univerya v Ljubljani, Biotehniška fakuteta. 2008. [COBISS.SI-ID 2942824] 
35. SIMONČIČ, Andrej. Škodljivi organizmi : herbologija : predavanje na Osnovnem tečaju iz 
varstva rastlin za uporabnike FFS, IHP, Žalec, 23. apr. 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 2877544] 
36. SIMONČIČ, Andrej. Škodljivi organizmi : herbologija : predavanje na Osnovnem teča-
ju iz varstva rastlin za uporabnike FFS, IHPS, Žalec, 21. okt. 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 
2877800] 
37. SIMONČIČ, Andrej. Varstvo naravnih virov : tečaj za predavatelje in odgovorne osebe iz 
fitomedicine, Ljubljana, 22.-26. september 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 2858344] 
38. SIMONČIČ, Andrej. Vpliv tretiranega semena s FFS na čebele : Fitosanitarni dnevi, Mo-
ravske toplice, 18. dec. 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 2860904] 
39. VRANAC, Sanja, SIMONČIČ, Andrej. Zakonodaja iz varstva rastlin : tečaj za predavatelje 
in odgovorne osebe iz fitomedicine, Ljubljana, 22.-26. september 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 
2858088] 
40. SIMONČIČ, Andrej. Zdravstveno varstvo rastlin : predavanje pri predmetu Biosistemsko 
inženirstvo, I. stopnja, 2. letnik, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske 
vede. 2008. [COBISS.SI-ID 2943080] 
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Nagrade Kmetijskega inštituta Slovenije ob 
110-letnici, udeležba na mednarodnih  
znanstvenih in strokovnih  sestankih, 
študijska potovanja, izobraževanja ter 
obiski iz tujine
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V letu 2008 je Kmetijski inštitut Slovenije  
praznoval 110-letnico
Ob tej priložnosti je bilo podeljenih 12 priznanj na treh področjih: za prispevek 
k razvoju znanstveno raziskovalnega področja in odmevnost v Sloveniji in širše, 
za dosežke na področju strokovno razvojnega dela  na Kmetijskem inštitutu 
Slovenije ter priznanja za sodelovanje inštitucijam in gospodarskim družbam. 

PRIZNANJA ZA PRISPEVEK K RAZVOJU ZNANSTVENO RAZISKOVALNEGA PODROČJA 
IN ODMEVNOSTI V SLOVENIJI IN ŠIRŠE

Dr. Miroslav Rednak – za uspešno strokovno in raziskovalno podporo pri 
pridruževanju Slovenije EU,

Dr. Marjeta Čandek Potokar – za znanstveno raziskovalno delo na področju 
kakovosti mesa in mesnih izdelkov,

Dr. Ana Gregorčič – za uspešno vodenje oddelka in upravnega odbora KIS   
ter za širitev dejavnosti na področju analitike,

Dr. Vladimir Meglič – za vzpostavitev genetskega laboratorija na KIS 
in znanstveno raziskovalno delo na področju genetike in molekularne 
biologije.

PRIZNANJA ZA DOSEŽKE NA PODROČJU STROKOVNO RAZVOJNEGA DELA NA KME-
TIJSKEM INŠTITUTU SLOVENIJE

mag. Romana Rutar – za uspešno vodenje in akreditacijo (ISTA ) semenskega 
laboratorija,

mag. Peter Dolničar – za uspešno žlahtniteljsko delo (4 nove sorte vpisane 
na EU sortno listo ), Tomaž Perpar – za uspešno strokovno in razvojno delo 
na področju govedoreje,

Vojko Škerlavaj – za uspešno delo v prognostični službi,

Tomaž Cunder – za prispevek k razvoju metodoloških podlag opredeljevanja 
in izvajanja podpor v območjih s težjimi pridelovalnimi razmerami za 
kmetijstvo. 
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PRIZNANJA ZA SODELOVANJE INŠTITUCIJAM  
IN GOSPODARSKIM DRUŽBAM

SEMENARNA  LJUBLJANA d.d.
PETROKEMIJA d.d. Kutina
MESTNA  OBČINA  LJUBLJANA

PRIZNANJA IN POHVALE

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v zahvalo za sodelovanje
pri projektu vključevanja Slovenije v skupno kmetijsko politiko Evropske unije, 
podelil priznanje dr. Tini Volk in dr. Miroslavu Rednaku.

UDELEŽBA NA MEDNARODNIH ZNANSTVENIH IN 
STROKOVNIH SESTANKIH, ŠTUDIJSKA POTOVANJA

– Udeležba na skupnem sestanku delovnega paketa WP4 evropskega projekta 
Co-extra, v Rimu, Italija, 08. in 09. 01. 2008; J. Šuštar Vozlič

– Sestanek v zvezi s prijavami mednarodnih projektov, Dunaj in Irdning-    
Gumpenstein, Avstrija, 15. in 16. 01.2008; V. Meglič

– Udeležba na izobraževalnem seminarju »Projektentwicklung, Betriebswirtschaft 
und Planungsgrundlagen von Biogasanlagen«, Gleisdorf, Avstrija, od 21. do 
23. 01. 2008; T. Poje

– Delavnica TRUEFOOD projekta in sestanek projktne skupine WP8, Dunaj, 
Avstrija, od 20. do 23 .01. 2008; M. Čandek Potokar

– Sestanek projektne skupine Urban SMS za razpis Interreg IV Central, Dunaj, 
Avstrija, 23. in 24.01.2008; B. Vrščaj

– Delovni sestanek skupine za selekcijo in vzrejo čebel, ki deluje v okviru 
evropskega združenja EurBee, Ankara, Turčija, 02. in 03. 02. 2008; A. 
Gregorc

– Udeležba na simpoziju o proučevanju plevelov in njihovem zatiranju ter 
uvajanju gensko spremenjenih gojenih rastlin v kmetijstvu, Bukarešta, 
Romunija, 04. in 05. 02. 2008; A. Simončič

– Letna skupščina FP6 EU projekta Co- Extra, York, Velika Britanija, od 05. 
do 08. 02. 2008; V. Meglič in J. Šuštar Vozlič

– Udeležba na 36. mednarodnem simpoziju iz kmetijske tehnike, Opatija, 
Hrvaška, od 12. do 14. 02. 2008; V. Jejčič in T. Poje

– Udeležba na znanstvenem posvetovanju »S kvaliteto in selekcijo k 
Evropi«,Beograd, Srbija, 21. 02. 2008; A. Gregorc

– Tehnični sestanek na bilateralni ravni na temo »Reforma drugih območij z 
omejenimi dejavniki v EU«, Bruselj, Belgija, 20. 02. 2008; T. Cunder
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– Udeležba na 43. Hrvaškem in 3. Mednarodnem simpoziju agronomov, Opatija, 
Hrvaška, od 18. do 21. 02. 2008; K. Ugrinović - Udeležba na delavnici v 
sklopu COST 873 projekta, v Yorku, Velika Britanija, Od 03. do 06.03.2008; 
I. Zidarič

– Udeležba na VI. simpoziju o jagodah, Huelva, Španija, od 03. do 07. 03. 
2008; D. Koron

– Obisk znanstvene ustanove Zoologische Staatssammlung Munchen, Nemčija,  
Š. Modic

– Udeležba na simpoziju ISAFRUIT in EUFRIN, Hasselt, Belgija, od 05. do 
09. 03. 2008 M. Stopar

– Sestanek vseh članic Evropske unije, ki je povezan s statističnimi podatki 
s področja živinoreje,Luxembourgu, 12. in 13. 03. 2008; M. Pintar

– Izobraževanje pri entomologu Petru Hermanu, Praga, Češka, 14. in 15.03.2008 
P. Kozmus

– Udeležba na 1. sestnku SEEDNet projekta v okviru delovne skupine za  
informatiko in dokumentacijo, Skopje, Makedonija, 19. in 20. 03. 2008; V. 
Meglič

– Izobraževanje na Univerzi v Gentu, Gent, Belgija, od 27. 02. do 18 .03. 2008; 
P. Strajnar

– Udeležba na konferenci »Wine active compounds«, Beaune, Francija, od 26. 
do 30. 03. 2008; F. Čuš

– Udeležba na mednarodni konferenci »GMLS- International conference on 
Impilcations of GM crop cultivation at large spatial scales«, Bremn, Nemčija, 
od 02. do 04. 04. 2008; K. Rostohar in B. Pipan

– Udeležba na mednarodni delavnici v organizaciji Panonskega združenja za 
biotehnologijo in Inštituta v Osijeku, Osijek, Hrvaška, 08. in 09. 04. 2008; 
V. Meglič

– Delavnica za evropski projekt »BIOGAS REGIONS«, Graz, Avstrija, od 14. 
do 17. 04. 2008; V. Jejčič in T. Poje

– Udeležba na delavnici s temo uveljavitev evropske zakonodaje na področju   
vode in hrane, Lizbona, Portugalska, 17. in 18. 04. 2008; V. Žnidaršič 
Pongrac

– Delavnica na kateri so bili predstavniki iz Nacionalnih referenčnih laboratorijev, 
predstavniki EFSA, združenja proizvajalcev krme FEFANA in odgovorni v 
CRL, Geelu, Belgija, 16. in 17. 04.2008; Š. Velikonja Bolta

– Obisk svetovne konference o rjavi pasmi in mednarodna razstava govedi 
rjave pasme,Rotholz, Avstrija, 19. in 20. 04. 2008; M. Sadar in T. Perpar

– Udeležba na 12. srečanju združenja EMN mikologov, ki so odgovorni 
za diagnostiko karantenskih škodljivih organizmov v okviru državnih 
diagnostičnih laboratorijev, Edinburgh, Velika Britanija, od 22. do 25. 04. 
2008; A. Munda
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– Udeležba na delavnici o vzorčenju GSO v prehranski verigi, Rim, Italija, 
23. in 24. 04. 2008; J. Šuštar Vozlič

– Izpopolnjevanje v okviru projekta »Vloga kisika v novih tehnologijah 
vinifikacije belih in rdečih vin« na Auckland University v Novi Zelandiji, 
04. 04. do 05. 05. 2008; K. Lisjak

– Udeležba na 5. generalni skupščini projekta AGMEMOD 2020, Haag,  
Nizozemska, 06. in 07. 05. 2008; M. Pintar

– Udeležba na delavnici o ocenjevanju kromatografskih metod za analizo 
krmnih dodatkov, Bruselj, Belgija, 07. 05. 2008; Š. Velikonja Bolta

– Udeležba na sestanku za klasiranje prašičjih trupov, Bruselj, Belgija, 07. 05. 
2008; M. Čandek Potokar

– Udeležba na sestanku projekta WP4 in generalni skupščini projekta 
TRUEFOOD, Barcelona, Španija, 19. in 20. 05. 2008; M Čandek Potokar in 
J. Verbič

– Udeležba na sestanku delovne skupine za diagnostiko, Pariz, Francija, od 
20. do 22. 05.2008; G. Urek

– Udeležba na srečanju EUPHRESCO, Praga, Češka, od 20. do 22. 05. 2008; 
P. Kozmus

– Udeležba na EPPO delavnici o invazivnih rastlinskih vrstah, Merida, Španija, 
02. do 04. 06. 2008; M. Urbančič Zemljič

– Udeležba na mednarodni konferenci »Farms in central and easten Europe- 
today and tomorrow«, Bialowiez, Poljska, 04. do 06. 06. 2008; M. Bedrač

– Otvoritveni sestanek v okviru projekta »AgriPolicy« (7. okvirni program), 
Pariz, Francija, od 04. do 06. 06. 2008; T. Volk

– Udeležba na rednem letnem sestanku ISTA, Bologna, Italija, od 15. do 19. 
06. 2008; R. Rutar

– Obisk inštituta INRA, Clermont- Ferrand, Francija, od 15. do 20. 06. 2008; 
M. Čandek Potokar in M. Škrlep

– Udeležba na 5. mednarodnem simpoziju za proučevanje plevelov in njihovo 
zatiranje, Vancouver, Kanada, od 18. do 28.06.2008; A. Simončič

– Udeležba na delavnici »ISTA Annual Meeting 2008«,Bologna, Italija, 16.06.2008; 
M. Maras

– Obisk čebelarskega Inštituta v Nici, Francija, 17. in 18. 06. 2008; A. 
Gregorc

– Udeležba na konferenci o koruznem hrošču, Gottingen, Nemčija, od 25. do 
29. 05. 2008; Š. Modic

– Udeležba na 1. Svetovni konferenci o analizi GSO, v Comu, Italija, od 24. 
do 27. 06. 2008; J. Šuštar Vozlič

– Udeležba na 52. CIPAC in 7. FAO/WHO JMPS srečanju v Braunschweigu, 
Nemčija, od 04. do 12. 06. 2008; A. Gregorčič
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– Udeležba na kongresu EAPR, v Brašovu, Romunija, od 06. do 11. 07. 2008; 
P. Dolničar

– Obisk znanstvenega simpozija o čebeljih boleznih, v Freiburgu, Nemčija, 26. 
do 28. 08. 2008; A. Gregorc

– Udeležba na 3. Evropski konferenci o čebelah – EurBee, v Belfastu; Irska, 
od 08. do 11. 09. 2008; A. Gregorc

– Udeležba na 18. kongresu evropskega združenja za raziskave na področju  
žlahtnjenja rastlin EUCARPIA, v Valenci, Španija, od 08. do 12. 09. 2008; 
J. Šuštar Vozlič in V. Meglič

– Udeležba na 2. mednarodnem simpoziju herbologov o tujerodnih invazivnih 
vrstah, v Osijeku, Hrvaška, od 14. do 18. 09. 2008; A. Simončič

– Udeležba na mednarodnem simpoziju »Varna hrana, rastlinska proizvodnja,  
živalska proizvodnja, menagement, v Bydgoszcz, Poljska, 18. in 19. 09. 2008; 
J. Jeretina

– Udeležba na letnem srečanju uredništva Journal of Central European 
Agriculture in na konferenci » Safe Food, Plant production, animal production, 
management«, od 17. do 19. 09. 2008; Jože Verbič

– Obisk nematološkega laboratorija Oddelka za biologijo, Univerze v Evori, 
Portugalska, od 28.09. do 04. 10. 2008; G. Urek, S. Širca in M. Knapič

– Udeležba na 34. Generalni skupščini EWRS, Frankfurt, Nemčija, 29.10.2008; 
A. Simončič

– Obisk norveškega inštituta Animalia, Oslo, Norveška, od 02. do 05. 12. 2008; 
M. Čandek Potokar

– Udeležba na 7. sestanku EPPO panela za področje herbicidov in rastlinskih 
regulatorjev, Pariz, Francija, od 03. do 05. 12. 2008; A. Simončič

– Obisk fakultete v Skopju v okviru znanstveno tehnološkega sodelovanja 
Slovenija-Makedonija z naslovom » Reproduktivne lastnosti čebeljih matic 
kranjske čebele vzrejene v slovenskih in makedonskih čebelarstvih«, od 02. 
do 05. 12. 2008; A. Gregorc in M. Smodiš Škerl
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OBISKI IZ TUJIH INŠTITUCIJ

– Zhang Xiaofeng, Ding Hui, Gao Guangrui, Hebei Plant Protection 
Institute, The semi-arid Agriculture, Engineering&Technology center of 
the P.R.C.

– Dr. Véronique Santé-Lhoutellier, INRA, Francija

– Ministrstvo in inšpektorat za kmetijstvo, Kosovo 

– Fernando V.Ramos s sodel., Universidad de Oriente, Mehika

– Prof. dr. Nikola Kezić in dr. Maja Dražić, Agronomski fakultet, Zagreb, 
Hrvaška     

– Amir Shapiro in sodelavci, Ben Gurion University of the Negev, Department 
of Mechanical Engineering 

– Avital Bechar, Ministery of Agriculture, Department of Growing, Production 
and Environmental Engineering - Prof. Manuel Mota, NemaLab-ICAM Dept. 
Biologia, Universidade de Évora

– Erich Grenier, Didier Fouville, Eric Petit, INRA, Francija

– Tom Ruttink, ILVO, Merelbeke, Belgija

– dr. Klára Nyerges, Agricultural Office of County Fejér, Plant Protection and 
Soil Conservation Directorate, Velence in dr. János Lázár, Research Institute 
for Viticulture and Enology, Kecskemét, Madžarska 

– Adrimag, Porto, Portugalska

– Magnus Engstedt, Country Board of Agriculture, Jonkoping, Švedska

– Abed Gera, Yehezkel Antignus, ARO, The Volcani Center, Bet Dagan, 
Israel

– Dr. Per Berg in Dr. Maan Singh Sidhu, Norwegian Meat Research Centre, 
Oslo, Norveška

– Dr. Hermann Drummer, PLEON (Pleon Public Affairs), Brussel

– Marie  Trantilova in Soja Sykorova, Zvezni inštitut za agrarno ekonomiko 
Republike Češke

– dr. Mike  Trought iz Marlborough Research Centre, Nova Zelandija

– dr. Sabina  Passamonti iz Univerze v Trstu

– dr. Wessel  du Toit iz Univerze v Stellenboschu, Južnoafriška Republika

– Massimiliano  Rudella, INFORMEST – Razvojna agencija, iz Furlanije in 
Julijske krajine in Veneto

– Dr. Michel Bonneau, Dr. Paulo Lovatto, Dr. Caroline Lelaidier, Dr. 
Jocelyne Flament s skupino podiplomskih študentov, Agrocampus-Rennes, 
Francija
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– Dr. prof. he Chaoxing , dr. prof. Zhang Zhibin, dr. prof. Liu Su, Mrs. Gao 
Jiande, Chinese Academy of Agricultural Sciences Institute of vegetables 
and flowers, Kitajska

– Ruža Popović, Ilonka Ivanišić, Sonja Šimić, Dragica Radošević, PI Osijek, 
Pionner sjeme, Kutjevo d.d

– Irena Dzimrevska, dr. vet. med., Faculty of Agriculture sciences and food, 
Skopje
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Pregled raziskovalnih nalog 
in programov

V letu 2008 smo izvajali tri raziskovalne programe, od tega dva z nosil-
stvom na Kmetijskem inštitutu in enega z nosilstvom na Biotehniški fakulteti 
Univerze v Ljubljani. Delali smo na 3 projektih temeljnega raziskovanja, na 
9 projektih aplikativnega raziskovanja in na 35 projektih ciljnega raziskoval-
nega programa. Sodelovali smo tudi pri 34 mednarodnih projektih in projek-
tih mednarodnega sodelovanja. 
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PREGLED ŠTEVILA PROJEKTOV TEMELJNEGA IN APLIKATIVNEGA 
RAZISKOVANJA PO LETIH

1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Nosilstvo na KIS 11 9 10 2 3 11 14 12 16 8
Nosilstvo na drugih raz-
iskovalnih organizacijah

9 5 6 1 1 2 1 1 3 4

Skupaj 20 14 16 3 4 13 15 13 19 12

PREGLED ŠTEVILA PROJEKTOV CILJNEGA RAZISKOVALNEGA  
PROGRAMA PO LETIH

1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Nosilstvo na KIS 10 21 26 23 31 26 22 23 11 20
Nosilstvo na drugih raz-
iskovalnih organizacijah

7 14 18 17 20 17 12 15 8 15

Skupaj 17 35 44 40 51 43 34 38 19 35

PREGLED ŠTEVILA MEDNARODNIH PROJEKTOV 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Mednarodni – okvirni 
program EU 1 1 1 1 6 6 8 12

Mednarodni - drugi 10 13 12 9 10 15 26 22
Skupaj 11 14 13 10 16 21 34 34
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Številka projekta Naslov projekta
Nosilec
(Nosilec na KIS)

PROJEKTI Z NOSILSTVOM NA KIS

L4-1021 Ali lahko globalne podnebne spre-
membe vplivajo na naselitev tropskih, 
za Slovenijo novih rastlinsko parazit-
skih vrst, na primer ogorčic

dr. Gregor Urek

L4-7573-0401 Sledljivost GS kmetijskih rastlin v 
pridelavi hrane in krme

dr. Vladimir Meglič

L7-7602-0401 Ugotavljanje vpliva insekticidov, ki 
se uporabljajo na polju in v čebelji 
družini na hipofaringealne žleze pri 
delavki medonosne čebele Apis Mel-
lifera Carnica 

dr. Aleš Gregorc

L4-7111-0401 Parazitske glive iz rodu Cylindrocar-
pon na koreninah vinske trte

dr. Hans-Josef Schroers

L4-9442-0401-06 Razvoj metode PCR v realnem času 
za detekcijo viroidov sadnega drevja, 
vinske trte in hmelja

dr. Irena Mavrič Pleško 

L4-9468-0401-06 Uporaba genetskih markerjev za rejo 
prašičev primernih za pršut z nižjo 
vsebnostjo soli

dr. Marjeta Čandek 
Potokar

L4-9476-0401-06 Vrednotenje genotipov fižola (Phaseo-
lus vulgaris L.) s pomočjo kandidatnih 
genov za odpornost proti suši

dr. Vladimir Meglič

L4-9667-0401-06 Uporaba kisika v novih tehnologijah 
vinifikacije belih in rdečih vin

dr. Mitja Kocjančič

SEZNAM VSEH RAZISKOVALNIH NALOG IN 
PROGRAMOV

RAZISKOVALNI PROGRAMI

Številka programa Naslov programa Nosilec

P4-0072 Agrobiodiverziteta dr. Vladimir Meglič

P4-0133 Trajnostno kmetijstvo dr. Matej Stopar

P4-0022 Konkurenčnost agroživilstva Prof. dr. Emil Erjavec

PROJEKTI TEMELJNEGA IN APLIKATIVNEGA RAZISKOVANJA



 241

 Kmetijski inštitut Slovenije  

PROJEKTI Z NOSILSTVOM NA DRUGIH RAZISKOVALNIH 
ORGANIZACIJAH

J4-0838
Vpliv interakcij med kvasovklami na 
potek fermentacije in zorenje vina

dr. Peter Raspor 
(dr. Franci Čuš)

J4-1019
Ekologija in produkcija mikotoksinov 
pri glivah rodu Wallemia, kontami-
nantah sladke in slane hrane

dr. Nina Gunde-Cimer-
man (dr. Hans- Josef 
Schröers)

J4-9532
Kakovost hrane v odvisnosti od 
načina pridelave

dr. Martina Bavec 
(dr. Marjeta Čandek 
Potokar)

L4-9585
Gozdu škodljive invazivne glive in 
žuželke

dr. Dušan Jurc (dr. 
Alenka Munda)

Naslov projekta
Mentor 
(Mladi raziskovalec)

Biološki in tehnološki vplivi na razvoj osebkov čebelje 
družine

dr. Aleš Gregorc 
(Lucija Poljanšek)

Vpliv genetskega polimorfizma na kakovost pršuta dr. Marjeta Čandek 
Potokar 
(Martin Škrlep)

Proučevanje optimalnih sistemov vzorčenja GSO dr. Jelka Šuštar Vozlič 
(Katja Rostohar)

Proteaze vpletene v odziv fižola na vodni stres: identifikac-
ija, karakterizacija in regulacija aktivnosti

dr. Vladimir Meglič 
(Maruška Budič)

Bionomija, virulenca in genetska karakterizacija ogorčice 
koreninskih šišk Meloidogyne ethiopica.

dr. Gregor Urek
(Polona Strajnar)

Raznolikost, taksonomija in ekologija gliv, ki naseljujejo 
jabolka

dr. Hans-Josef Schroers 
(Jana Frank)

Naravni polifenoli: možnosti in omejitve uporabe v pre-
hrani in medicini

dr. Andreja Vanzo
(Špela Može)

Študij genske raznolikosti ter pretoka genov med divjimi 
sorodniki, podivjanimi populacijami in gojenimi sortami 
oljne ogrščice v Sloveniji

dr. Vladimir Meglič
(Barbara Pipan)

Preučevanje pelinolistne ambrozije in možnosti njenega 
zatiranja

dr. Andrej Simončič
(Robert Leskovšek)

Fiziološki vidiki tvorbe abscisijskega tkiva plodičev jablane dr. Matej Stopar
(Jure Kolarič)

Proteomska analiza tolerance na sušo pri navadnem fižolu 
(Phaseolus vulgaris L.)

dr. Tatjana Kavar
(Tanja Martinčič)

PROJEKTI MLADIH RAZISKOVALCEV



242 

 Poročilo o delu 2008

CILJNI RAZISKOVALNI PROGRAM
Številka 
projekta

Naslov projekta
Nosilec
(Nosilec na KIS)

PROJEKTI Z NOSILSTVOM NA KIS

V4-0473 Ocena tveganja vnosa invazivnih tujerod-
nih rastlinskih vrst v Slovenijo kot posl-
edica vpliva podnebnih sprememb

dr. Andrej Simončič

V4-0482 Uporaba genskega potenciala tradicional-
nih slovenskih vrst kmetijskih rastlin za 
žlahtnjenje novih sort prilagojenih spre-
menjenim klimatskim razmeram

dr. Jelka Šuštar 
Vozlič

V4-0484 Zmanjševanje vpliva spremenjenih klimat-
skih pogojev in delovanja patogenih  in 
nepatogenih dejavnikov na družine kran-
jske čebele (Apis mellifera carnica)

dr. Aleš Gregorc

V4-0486 Presoja ukrepov kmetijske politike z vidika 
podnebnih sprememb

dr. Tina Volk

V4-0488 Determiniranje uporabnega potenciala 
kmetijske biomase in definiranje okolju 
prijaznih tehnologij za njeno izrabo

dr. Viktor Jejčič

V2-0511 Algoritmi digitalne kartografije in 
pretvorbene funkcije za potrebe nacional-
nega talnega informacijskega sistema

dr. Borut Vrščaj

V4-0517 Opredelitev prehranske vrednosti tradi-
cionalno prirejenega mleka

dr. Jože Verbič

V4-0518 Spremljanje nekaterih parametrov kakovos-
ti in geografskega porekla vina cviček PTP

dr. Franc Čuš

V4-0528 Antraknoza pri sadnem drevju in 
jagodičju: značilnosti povzročiteljev, epi-
demiologija bolezni in možnosti okolju 
sprejemljivejših načinov varstva

dr. Alenka Munda

V4-0532 Vpliv prenosa genov, genske raznovrstnosti 
in raznolikosti ter tehnologije pridelovanja 
oljne ogrščice na soobstoj in izpolnjevanje 
pogojev trajnostne pridelave ter razvoj 
metod za sledljivost

dr. Vladimir Meglič

V4-0313 Diagnostika povzročiteljev bolezni vinske 
trte

dr. Irena Mavrič 
Pleško
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V4-0314 Harmonizacija tehnologij za celovito sl-
edljivost gensko spremenjenih organizmov 
v produkciji kmetijskih pridelkov in živil 
ter njihov soobstoj s konvencionalno in 
ekološko pridelavo

dr. Vladimir Meglič

V4-0324 Karakterizatcija patotipov rumene krompir-
jeve ogorčice Globodera rostochiensis in 
ovrednotenje raznolikosti (polimorfizmov) 
virulentnih genov

dr. Barbara Gerič
Stare

V4-0323 Spremljanje dinamike razgradnje ostankov 
fitofarmacevtskih sredstev v integrirani 
pridelavi grozdja in vina

dr. Ana Gregorčič

V4-0326 Preprečevanje onesnaženja žit in koruze s 
toksini plesni iz rodu Fusarium

dr. Jože Verbič

V4-0328 Preučevanje odpornosti škodljivih organiz-
mov na nekatera fitofarmacevtska sredstva

dr. Gregor Urek

V4-0335 Genetsko izboljšanje kvalitativnih in 
kvantitativnih lastnosti ekonomsko pomem-
bnih kmetijskih rastlin za konkurenčno in 
trajnostno pridelovanje v Sloveniji

dr. Jelka Šuštar 
Vozlič

V4-0337 Zmanjševanje presežkov kalija v krmi s 
travinja

dr. Drago Babnik

V4-0361 Analiza učinkov kmetijske politike z mod-
elom tipičnih kmetijskih gospodarstev

dr. Miroslav Rednak

M2-0220 Vzpostavitev sistema multidisciplinarnih 
informacijinformacij prostora za napove-
dovanje in ocenjevanje škod po naravnih 
nesrečah

dr. Borut Vrščaj
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V4-0409 Optimiranje proizvodnih postopkov za povečevanje 
dodane vrednosti v kmetijstvu

dr. Stanko Kavčič  
(dr. Miroslav Rednak)

V4-0534 Optimiranje sistema spremljanja politike razvoja 
podeželja v Sloveniji

dr. Luka Juvančič ( 
dr. Tina Volk)

V4-0410 Oskrbne verige rdečega mesa v Sloveniji - Analiza 
stanja in oblikovanje razvojnih modelov za doseganje 
konkurenčnosti

dr. Aleš Kuhar 
(dr. Tina Volk)

V4-0476 Razvoj metode za analizo odpornosti kmetijskih rast-
lin na sušni stres kot orodja v procesu žlahtnjenja

dr. Andreja Čerenak 
(dr. Vladimir Meglič)

V4-0483 Strategija prilagajanja klimatskim spremembam v 
pridelavi hmelja in koruze na teksturo lahkih tleh

dr. Barbara Čeh (Matej 
Knapič)

V4-0475 Določitev optimalne tehnologije pridelave grozdja 
glede na napovedane klimatske spremembe in prihod-
nost slovenskega vinogradništva

dr. Stanko Vršič (mag. 
Boris Koruza)

V4-0537 Priprava registra napovedi in pridelkov jabolk in 
hrušk s pomočjo vizualizacije rodnega volumna 
dreves

dr. Denis Stajnko (dr. 
Matej Stopar)

V4-0330 Harmonizacija sledljivosti govedi z uredbo EU in pov-
ezava z evidentiranimi veterinarskimi podatki

dr. Mihael Gajster (mag. 
Janez Jeretina)

V4-0321 Fenolni potencial lokalnih kultivarjev sliv in češenj 
(Naslov teme, ki se izvaja na KIS: Antioksidanti 
gozdnih in gojenih borovnic kot preventivni dodatek 
k zdravi prehrani) 

dr. Branka Mozetič (dr. 
Andreja Vanzo)

V4-0339 Razvoj novega okoljskega sadjarskega pridelovalnega 
sistema na osnovi povezovanja načel integrirane 
pridelave sadja

dr. Stanislav Tojnko (dr. 
Matej Stopar in mag. 
Barbara Ambrožič Turk)

V4-0351 Priprava podlag za izdelavo nacionalne strategije za 
zagotavljanje ohranjevanja genofonda gozdnih dreves-
nih vrst ob uporabi gensko spremenjenih dreves v 
kmetijstvu

dr. Robert Brus 
(dr. Matej Stopar in 
mag. Barbara Ambrožič 
Turk)

V4-0343 Razvoj izboljšanega sistema za gojenje matičnih 
rastlin koščičastih sadnih vrst-pridelava cepičev v 
mrežniku

dr. Nikita Fajt 
(mag. Barbara Ambrožič 
Turk)

V4-0352 Škodljivi dejavniki za gozd v sodobnem času: Metode 
spremljanja, ekološko modeliranje, vpliv gospodarjenja 
ter načini ukrepanja

dr. Maja Jurc 
(dr. Gregor Urek)

V4-0336 Preučitev tehničnih možnosti za obvladovanje ko-
ruznega hrošča v Sloveniji

dr. Miran Lakota
 (dr. Viktor Jejčič)

M1-0152 Varstvo pred nenadzorovanim sproščanjem gensko 
spremenjenih organizmov in drugih biotskih agensov 
(fitopatogenih mikroorganizmov) v okolje

dr. Jana Žel 
(dr. Jelka Šuštar Vozlič 
in dr. Vladimir Meglič)

PROJEKTI Z NOSILSTVOM NA DRUGIH RAZISKOVALNIH 
ORGANIZACIJAH
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Vrsta projekta Naslov projekta
Nosilec 
(Nosilec na KIS)

PROJEKTI OKVIRNIH PROGRAMOV EU

6. OP CIVITAS (City – VITAlity-Sustainability) Alexandre Blaqiere
(dr. Viktor Jejčič)

6. OP CEC-AGRIPOLICY Agro-economic policy 
analysis of the accession and the candidate 
states and the countries of Western Balkan

dr. Olivier Chartier
(dr. Miroslav Red-
nak)

6. OP
IP projekt

ISAFRUIT – Increasing Fruit consumption 
through a trans disciplinary approach leading 
to high quality produce from environmentally 
safe, sustainable methods

dr. Ole Callesen
(dr. Matej Stopar)

6. OP FP6 CO-EXTRA (GM and non-GM supply 
chains: Their CO-EXistance and TRAceability)
WP2 Supply chain analysis, description and 
modelling

dr. Yves Bertheau
(dr. Vladimir 
Meglič)

6. OP FP6 CO-EXTRA (GM and non-GM supply 
chains: Their CO-EXistance and TRAceability) 
WP4 Development of testing and sampling 
approaches

dr. Yves Bertheau
(dr. Jelka Šuštar 
Vozlič)

6. OP, Priority 
5, Food Qual-
ity and Safety 
(SSA projekt)

YOUNG-TRAIN (Training and mentoring early 
career scientists from candidate, associated 
and Mediterranean Countries in a whole food 
chain approach to quality and safety)

dr. Thomas Cled
(dr. Marjeta Čandek 
Potokar)

6. OP, IP pro-
jekt

TRUEFOOD  (Traditional European Food) 
4.2. Development of technologies to reduce salt 
content in traditional ham and fish products 
(Use of genetic markers to breed pigs adapted 
for production of low salted dry hams)

dr. Daniele Rossi
(dr. Marjeta Čandek 
Potokar)

6. OP, IP pro-
jekt

TRUEFOOD  (Traditional European Food)
4.1. Identification of innovations which im-
prove the nutritional composition of tradition-
al milk and dairy products

dr. Daniele Rossi
(dr. Jože Verbič)

6. OP Intelligent energy Europe- Biogas regions 
(EIE/07/225/SI.46762)

dr. Reinhardt Six
(dr. Viktor Jejčič)

6. OP MOBILIS (Mobility initiatives for local inte-
gration and sustainability)

Jean-Luc Moudenc
(dr. Viktor Jejčič)

7. OP CIVITAS ELAN “Mobilising citizens for vital 
cities Ljubljana-Gent-Zagreb-Brno-Porto”

Zdenka Šimonovič 
(dr. Viktor Jejčič)

7. OP AgriPolicy - Enlargement Network for Agripol-
icy Analysis

Marie Fauchadour 
(dr. Tina Volk)

MEDNARODNI PROJEKTI IN PROJEKTI MEDNARODNEGA SODELOVANJA
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DRUGI PROJEKTI

AGRI-2006-
0262

LEAFYVEG -AGRI GEN RES: Leafy vegeta-
bles germplasm, stimulating use

dr. Chris Kik 
(dr. Vladimir 
Meglič)

INTERREG 
CENTRAL

URBAN SMS - Urban Soil Management 
Strategies

dr. Hermann Josef 
Kirschholtes
(dr. Borut Vrščaj)

ERA-NET 
EUPHRESCO Strategija zatiranja pelinolistne ambrozije 

dr. Andrej Simončič 

ERA-NET 
EUPHRESCO Detekcija in epidemiologija pospiviroidov

dr. Mojca Viršček 
Marn

COST 863 Euroberry research: From genomics to sus-
tainable production, quality and health

mag. Darinka 
Koron

COST 870 From production to application of arbuscular 
mycorrhizal fungi in agricultural systems

dr. Vladimir Meglič

COST 872 Exploiting genomics to understand plant-nem-
atode interactions

dr. John Jones
(dr. Barbara Gerič 
Stare)

COST 803 Prevention of honeybee Colony Losses dr. Peter Neumann
(dr. Aleš Gregorc)

BI-CZ/07-08-
009
Slovenija – Re-
publika Češka

Genska erozija virov kmetijskih rastlin v Slov-
eniji in Češki republiki

dr. Vladimir Meglič

BI-SK/05-07-005
Slovenija 
– Slovaška 
Republika 

Očuvanje genskih virov kmetijskih rastlin v 
Sloveniji in Slovaški republiki

dr. Vladimir Meglič

BI-SC/06-07-033
Slovenija 
– Črna gora 

RBDV in nepovirusi na vinski trti v povezavi 
z virusonosnimi ogorčicami

dr. Irena Mavrič 
Pleško

BI-HU/07-08-
003 Slovenija-
Madžarska 

Način delovanja in vpliv virusov na vzrejene 
matice medonosne čebele (Apis Mellifera)

dr. Aleš Gregorc

BI-HU/07-08-
002
Slovenija-
Madžarska

Proučevanje okužbe z raspberry bushy dwarf 
viruson (RBDV) v vinogradih in nasadih sad-
nih rastlin iz rodu Rubus

dr. Mojca Viršček 
Marn
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BI-FR/07-08-
INRA-003
Slovenija-Fran-
cija 

Molekulska raznolikost faktorjev patogenosti 
pri krompirjevih ogorčicah Globodera pallida 
in G. rostochiensis

dr. Barbara Gerič 
Stare

Slovenija-Izrael 
(bilaterala)

Razvoj robotskega sistema za ciljni nanos 
fitofarmacevtskih sredstev v sadovnjakih in 
vinogradih

dr. Marko Hočevar 
(dr. Viktor Jejčič)

BI-RO/05-06/
Slovenija 
– Romunija

Širjenje obstoječega sortimenta jabolk z novi-
mi na bolezni odpornimi sortami, ki imajo 
dobre skladiščne lastnosti, v ekopedoloških 
razmerah Bistrice in Ljubljane, z namenom 
zagotavljanja najvišje kakovosti plodov, ki jih 
za potrošnike zahteva Evropska unija

Boštjan Godec, dr. 
Ioan Platon

BI-IT/05-08/031
Slovenija -
Italija

Biorazpoložljivost polifenolov, ki so prisotni 
v mediteranski dieti. Preučevanje vključenih 
molekularnih mehanizmov

dr. Andreja Vanzo

BI-CS/06-07-037
Slovenija – Re-
publika Češka

Uskladitev in uporaba postopkov za določanje 
odpornosti plevelov na herbicide

dr. Andrej Simončič

BI-CS/06-07-028
Slovenija – Re-
publika Češka

Nove sorte jabolk, primerne za ekološko 
pridelavo

dr. Matej Stopar

BI-FR07-PRO-
TEUS-018
Slovenija - 
Francija

Vpliv genetskega poliformizma na senzorično 
kakovost pršuta

dr. Marjeta Čandek  
Potokar

BI-MK/07-08-
013
Slovenija - 
Makedonija

Reproduktivne lastnosti čebeljih matic kran-
jske čebele (Apis melifera carnica) vzrejene v 
slovenskih in makedonskih čebelarstvih

dr. Aleš Gregorc

BI-PT/08-09-
001 Slovenija 
- Portugalska

Študij biogeografije in razširjenosti vrst rodu 
Bursaphelenchus v borovih gozdovih s pou-
darkom na borovi ogorčici, Bursaphelenchus 
xylophilus, povzorčiteljici propadanja borovih 
gozdov

dr. Gregor Urek
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Abecedni seznam zaposlenih 

Stanje 31. decembra 2008
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A
ABSEC Tadej
ADROVIĆ Safija
AGOVIĆ Halil
AMBROŽIČ TURK Barbara

B
BABNIK Drago
BASTAR Manja Tina
BAŠA ČESNIK Helena
BAVČAR Dejan
BEDRAČ Matej
BERNARDIČ Darja
BIZJAK Nada
BOŽIČ Andreja
BREGAR Zvonko
BUDIČ Maruška

C
COKAN ŽGAJNAR Monika
CUNDER Tomaž

Č
ČANDEK POTOKAR Marjeta
ČERGAN ZORAN
ČERNE KANC Marjeta
ČUFAR Meta
ČUŠ Franc

D
DOBROVOLJC Danica
DOLINŠEK Sonja
DOLNIČAR Peter
DOŠEN Marija
DREMELJ Matjaž

F
FORTUNA Mateja
FRANK Jana

G
GALIČ Tadej
GERIČ STARE Barbara
GJERGEK Anton
GLAD Jože
GODEC Boštjan
GODEŠA Tone
GORIŠEK Janja
GREGORC Aleš
GREGORČIČ Ana
GROFELNIK Bojana

H
HANČ Jože
HITI Fanika
I
IVANOVIČ Boris

J
JANEŠ Lucija
JEJČIČ Viktor
JENKO Janez
JERETINA Alijana
JERETINA Janez
JUŽNIK Marjan

K
KALAČ Ferida
KARNEL Irena
KAVAR Tatjana
KERN Marjan
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KLOPČIČ Mihael
KLOPČIČ Roman
KMECL Veronika
KMETIČ CEGLAR Ivanka
KNAPIČ Matej
KOCJANČIČ Mitja
KOKALJ Andrej
KOKALJ Marjan
KOKALJ Tanja
KOLARIČ Jure
KOMATAR Elizabeta
KORON Darinka
KORUZA Boris
KOS Aleksandra
KOZJAK Petra
KOZLEVČAR Gregor
KOZMUS Peter
KREGAR Marija

L
LEBAR Majda
LESKOVŠEK Robert
LIPAVIC Boštjan
LISJAK Klemen
LOGAR Betka
LOKAR Vesna

M
MARAS Marko
MARINČEK Lili
MARTINČIČ Tanja
MAVEC Roman
MAVRIČ PLEŠKO Irena
MECHORA Marko
MEGLIČ Vladimir
MOČNIK Igor 
MODIC Špela
MOLJK Ben
MOŽE Špela
MUNDA Alenka

N
NAKRST Mitja

O
OBAL Andrej
ORSON Andreja
OVIJAČ Aleksander

P
PANKER ČERNOŠ Marija
PEČNIK Bojan
PEČNIK Vera
PELENGIĆ Radojko
PER Boštjan
PERPAR Tomaž
PIPAN Barbara
PINTAR Marjeta
PIPAN Mojca
PODBOJ RONTA Aleksandra
PODGORŠEK Irena
PODGORŠEK Peter
POJE Tomaž
POVŠE Valentina

R
REBERNIK Maja
REDNAK Miroslav
ROSTOHAR Katja
RUDOLF PILIH Katarina
RUTAR Romana

S
SADAR Marija
SAJE Boštjan
SCHROERS Hans-Josef
SIMONČIČ Andrej
SKET Tomaž
SKOK Pavle
SMODIŠ ŠKERL Maja Ivana
SOMRAK GRIMŠIČ Ana
STOPAR Matej
STRAJNAR Polona
SUHADOLNIK Mojca
SUHADOLNIK Peter
SUŠIN Janez
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Š
ŠEGULA Blaž
ŠIRCA Saša
ŠKERLAVAJ Vojko
ŠKOF Mojca
ŠKRLEP Martin
ŠTEBE Tine
ŠTEFANČIČ Breda
ŠUŠTAR VOZLIČ Jelka
ŠUŠTAR Jože

T
TESTEN Stanislav
TRČEK Franc

U
UGRINOVIĆ Kristina
URBANČIČ ZEMLJIČ Meta
UREK Gregor

V
VANZO Andreja
VELIKONJA BOLTA Špela

VERBIČ Janko
VERBIČ Jože
VERNIK Tomaž
VIRŠČEK MARN Mojca
VOLK Tina
VRŠČAJ Borut

Z
ZADRGAL Viktor
ZAGORC Barbara
ZAJC Jožica
ZEMLJIČ Andrej
ZIDARIČ Igor

Ž
ŽABJEK Andreja
ŽERJAV Metka
ŽITEK Drago
ŽITKO Bernarda
ŽNIDARŠIČ Tomaž
ŽNIDARŠIČ PONGRAC Vida
ŽVOKELJ Lucija
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