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Predgovor

Spoštovani,
kljub pesimizmu, ki nas je spremljal na vsakem koraku preko celega leta 2009,
lahko z zadovoljstvom ugotavljamo, da smo poslovno leto zaključili v skladu
z začrtano strategijo in usmeritvami. Uspešno smo izvedli zastavljen program
na vseh najpomembnejših področjih, ki vključujejo raziskovalno, strokovno,
izobraževalno in svetovalno delo ter tržne aktivnosti.
Končni podatki kažejo, da smo v letu 2009 v primerjavi z letom poprej uspeli
povečati prihodke za kar 6,7 %, kar je prav gotovo dober rezultat glede na
težke gospodarske razmere. To smo dosegli predvsem s 15,4 % povečanjem
prihodkov Agencije za raziskovalno dejavnost RS ob hkratnem, sicer manjšem
povečanju deleža strokovnih nalog pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, ki se je v primerjavi z letom 2008 povečal za 5,4 %.
V strukturi prihodkov ni bilo večjih sprememb glede na prejšnje leto. S
tega vidika lahko leto 2009 smatramo za povprečno leto. Deleža Agencije
za raziskovalno dejavnost RS in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano sta znašala v prihodku skupaj 76,4 % oziroma 1 % več kot   v
letu 2008. Delež prodaje blaga in storitev je v letu 2009 dosegel 21,4 %,
če k trgu prištejemo tudi sredstva pridobljena z mednarodnimi projekti.
Inštitut je v letu 2009 sodeloval pri kar desetih projektih 6. in 7. Okvirnega
programa EU. Na nekoliko slabši rezultat pri projektih v okviru MKGP pa je
vplivalo dejstvo, da v letu 2009 zopet ni bilo razpisov za Ciljne raziskovalne
projekte - Konkurenčnost kmetijstva,  kar je že tretjič v zadnjih šestih letih.
Na odhodkovni strani pa smo v primerjavi z letom 2008 povečali stroške za
6,2 %, pri čemer so se precej nad pričakovanji povečali stroški materiala in
energije, za 11 %, stroški bruto plač pa za 6,7 %. To je sicer več kot smo
načrtovali, vendar smo kljub temu izpolnili naš osnovni cilj, to je ustvariti
presežek prihodkov nad odhodki.
Ob koncu leta 2009 je bilo na inštitutu zaposlenih 156 ljudi oziroma eden manj
kot na začetku leta. Do zmanjšanja števila je prišlo, ker nismo nadomestili vseh
delavcev, ki so v preteklem letu zapustili inštitut. Poudariti je potrebno, da se
izobrazbena struktura zaposlenih pri tem ni poslabšala. Ob koncu leta 2009 je
bilo na inštitutu 84 raziskovalcev, med njimi 31 doktorjev znanosti. Starostna
struktura raziskovalcev je še naprej zelo ugodna, saj je zgolj 15,5 % zaposlenih
starejših od 50 let. Status  raziskovalca, ki ga financira Ministrstvo za visoko
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šolstvo, znanost in tehnologijo, se nadaljuje devetim sodelavcem, medtem ko
so na novo pridobile status v letu 2009 tri mlade raziskovalke.
Številni naši sodelavci so tudi v preteklem letu v sklopu strokovnih nalog ali
po pooblastilu sodelovali v različnih strokovnih, vladnih in parlamentarnih
telesih, kjer so skrbeli za potrebno strokovno podporo državi. Kot predstavniki
Slovenije pa uspešno zastopali naše interese tudi v različnih evropskih ter
drugih mednarodnih združenjih in institucijah.
Za naložbe v raziskovalno opremo ter investicijsko vzdrževanje smo na inštitutu
v letu 2009 namenili precej sredstev. Vrednost vseh naložb in investicijskega
vzdrževanja v letu 2009 je dosegla 534.368 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 za
leto 2009 nismo porabili. Kljub gradbeni dokumentaciji tudi v letu 2009 nismo
pričeli z gradnjo prepotrebnega Centra za raziskave in diagnostiko škodljivih
organizmov, genetiko in fiziologijo rastlin. Po zadnjih sestankih z odgovornimi
na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo pa naj bi se postopki
nadaljevanja gradnje celo zaključili, saj so v teku intenzivni razgovori glede
možnosti prestavitve celotne aktivnosti Kmetijskega inštituta  Slovenije na območje
Jabelj. To je povezano z našim drugim nedokončanim projektom v letu 2009 in
sicer prostorsko in statusno ureditvijo stanja na območju Jabelj, ki ga kljub že
nekajletnim aktivnostim nismo uspeli realizirati, potem ko smo že leta 2006 z
ostalima soustanoviteljema (UL, Biotehniška fakulteta in MKGP) intenzivneje
pričeli z aktivnostmi v smislu definiranja dokončnega statusa in funkcije Centra
za pospeševanje kmetijstva in razvoj podeželja Jable. Smo pa v zadnjih mesecih
skupaj z zainteresiranimi ministrstvi kot tudi z Biotehniško Fakulteto Univerze
v Ljubljani dosegli dogovor o priključitvi Centra Jablje h Kmetijskemu inštitutu
Slovenije. Zato v letu 2010 pričakujemo dokončno ureditev statusa Jabelj, kot
tudi pričetek reševanja prostorskih težav našega inštituta.
Kot že nekaj zadnjih let, lahko zaključimo, da smo v letu 2009 uresničili
večino zastavljenih ciljev, vsaj tistih, ki so bili v naši moči. Pri tem pa gre kot
vedno zahvala predvsem našim sodelavcem kot tudi zunanjim sodelavcem ter
ustanovam, s katerimi uspešno sodelujemo.
Direktor:
doc. dr. Andrej Simončič
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Foreword

In spite of the pessimism which has accompanied us over the entire year
2009 we are pleased to announce that the business year was completed in
accordance with the established strategy and orientations. The designed program
was performed successfully in all major areas including research, professional
work, educational and advisory work and marketing activities.
From the final data it is evident that in comparison with the previous year,
in 2009 we succeeded in increasing our income by 6.7 %, which is most
certainly a good result with regard to difficult economic conditions. This was
accomplished mainly by a 15.4 % 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 5.4 % in comparison with
the year 2008.
No greater changes occurred in the structure of revenues in comparison with
the previous year. From this point of view the year 2009 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 76.4 % or 1 % more than in 2008. The share of commodities and services
sold reached 21.4 % in 2009 if means acquired through international projects
are added to the market. The Institute participated in 10 projects of the 6th and
7th EU Frame Program in 2009. A rather poorer result of the projects in frame
of MAFF was influenced by the fact that in 2009, once again, there was no
bid for Target Research Projects – Competitiveness of Agriculture, which has
occurred for the third time in the last six years. As far as the expenditures are
concerned the costs have increased by 6.2 % in comparison with year 2008
as a consequence of higher than expected increase of material and energy
costs by about 11 % and the costs of gross salaries by 6.7 %. 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 2009 there were 156 persons employed at the Institute or one
person less than at the beginning of the year. The reduction occurred primarily
due to the fact that all persons who left the Institute in the last year were not
replaced. It has to be emphasised that the educational structure of the employed
persons did not deteriorate. At the end of 2009, the number of researchers at
6
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the Institute was 84, with 31 doctor of science among them. The age structure
of the researchers continues being very favourable, since only 15.5 % of the
persons employed are older than 50 years. The status of researcher financed
by Ministry of High Education, Science and Technology continues for nine
researchers while three young researchers acquired the status in 2009.
A number of our colleagues have 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. As
representatives of Slovenia they successfully supported our interests in various
European and other international associations and institutions.
A considerable amount of financial means were devoted to investments and
investment maintenance in 2009. The value of all investments and investment
maintenance in 2009 amounted to 534.368 €. 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 2009. 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 2009, too. In spite of complete construction documentation we were not able
to start building this much needed Centre. In view of the last meetings with
persons responsible at the Ministry of High Education, Science and Technology
the procedures related to construction may be even stopped as intensive
discussions involving the option of transferring all the activities of Agricultural
Institute of Slovenia to the area of Jablje. This is connected with our second
unfinished project in 2009, i.e. the spatial and status regulation of the situation
in Jablje, which together with the other two cofounders (Biotechnical Faculty
and MAFF) we had not been able to realise in spite of several year activities
that were devoted to defining of the final status and function of the Centre for
Extension of Agriculture and development of Rural Areas at Jablje. However,
in the last few months, together with the two interested ministries and the
Biotechnical Faculty, University of Ljubljana, we have reached an agreement
on the annexation of Jablje Centre to Agricultural Institute of Slovenia. We
therefore expect that the final regulation of the status of Jablje Centre and the
beginning of solving the spatial requirements of our Institute will have been
attained by 2010.
Similar to the last few years it may be concluded that in the year 2009 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.
Director:
Dr. Andrej Simončič
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Organiziranost in poslovanje
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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 2009
** na novo sprejeti delavec v letu 2009
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DRUGI SODELAVCI UPRAVE
Marija DOŠEN
Jože HANČ
Andrej KOKALJ
Vera PEČNIK*
Marjeta REBEC**
Mojca SUHADOLNIK
Peter SUHADOLNIK

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
Branko LUKAČ**
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 ADROVIĆ
Halil AGOVIĆ
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
doc. dr. Marjeta ČANDEK POTOKAR
prof. dr. Aleš GREGORC
Janez JENKO
mag. Janez JERETINA
dr. Peter KOZMUS
mag. Betka LOGAR
Andreja OPARA
Tomaž PERPAR
Peter PODGORŠEK
Marija SADAR
Maja Ivana SMODIŠ ŠKERL
Mateja SOKLIČ**
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
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Mihael KLOPČIČ
Marjan KOKALJ
Mitja NAKRST
Andreja ORSON
Bojan PEČNIK
Irena PODGORŠEK
Frančišek VOLOVLEK**

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
Janko KUHAR*
Roman MAVEC
Igor MOČNIK*
Boštjan SAJE
Pavle SKOK
Jakob SMOLNIKAR**

ODDELEK ZA VARSTVO RASTLIN
Predstojnik doc. dr. Gregor UREK
Raziskovalci
Jana FRANK
dr. Barbara GERIČ STARE
Janja GORŠEK
Matej KNAPIČ
dr. Irena MAVRIČ PLEŠKO
Ajda MEDJEDOVIĆ**
mag. Špela MODIC
dr. Alenka MUNDA
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Polon STRAJNAR
dr. Hans-Josef SCHROERS
dr. Saša ŠIRCA
Vojko ŠKERLAVAJ
Meta URBANČIČ ZEMLJIČ
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
Predstojnik dr. Ana GREGORČIČ
Raziskovalci
dr. 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
Marjeta ČERNE KANC
Sonja DOLINŠEK
Mateja FORTUNA
Bojana GROFELNIK
Ivanka KMETIČ CEGLAR
Tanja KOKALJ
Tomaž SKET
Breda ŠTEFANČIČ
Jožica ZAJC
Bernarda ŽITKO
*     delavec, ki je odšel v letu 2009
**    na novo sprejeti delavec v letu 2009
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ZAPOSLOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE
V letu 2009 je z Inštituta odšlo osem (8) delavcev (upokojila se je Vera Pečnik,
ostalim je poteklo delovno razmerje za določen čas ali so odšli v drugo
organizacijo; Špela Može, Igor Močnik, Janko Kuhar, dr. Tatjana Kavar, Monika
Cokan Žgajnar, Maruška Budič, dr. Marko Maras), na novo se je zaposlilo sedem
(7) delavcev od tega dve mladi raziskovalki in pet na druga delovna mesta
(Mateja Soklič – MR, Ajda Medjedovič – MR, Branko Lukač, Janko Kuhar,
Frančišek Volovlek, Marjeta Rebec in Jakob Smolnikar).
Pregled zaposlenih po izobrazbi od leta 1956 dalje

16

Leto

Doktorat

Magisterij

Diploma
II. stopnje

Srednja
šola

Nižja
izobrazba

Skupaj

1956
1960
1970
1980
1985
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

1
4
8
6
5
5
7
7
9
10
12
12
12
14
15
18
17
21
24
25
26
31
32
31

1
1
3
8
13
11
13
15
13
15
13
12
14
16
18
18
17
14
15
14
16
16
15

52
35
35
38
46
36
34
39
35
36
31
33
35
32
35
32
29
34
34
36
39
43
44
49
48

30
36
32
33
27
40
43
41
40
42
42
47
44
43
48
56
60
52
51
51
52
53
48
48
52

27
35
28
29
22
27
26
25
20
21
23
22
24
24
22
17
15
14
14
14
13
14
13
12
9

112
107
100
109
114
116
121
123
115
123
127
129
128
123
133
136
140
135
137
139
144
150
152
157
156
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Število zaposlenih v zadnjih letih
Gibanje zaposlenih
Na začetku leta
Med letom odšli
Med letom prišli
Število na koncu leta

2003
135
8
10
137

2004
137
4
6
139

2005
139
6
11
144

2006
144
2
8
150

2007
150
7
9
152

2008
152
3
8
157

2009
157
8
7
156

2007
81
37
21
13
152

2008
85
40
20
12
157

2009
84
43
19
10
156

Struktura zaposlenih v zadnjih letih
Zaposleni / Leto
Raziskovalci
Tehnični delavci
Administrativno osebje
Pomožno in drugo
Skupaj

2003
61
42
20
14
137

2004
66
39
20
14
139

2005
71
40
20
13
144

2006
73
40
23
14
150

V letu 2009 sta doktorirali dve raziskovalki Maruška Budič, mlada raziskovalka in
Helena Baša Česnik. Status mladega raziskovalca se nadaljuje Luciji Žvokelj,Jani
Frank, Katji Rostohar, Poloni Strajnar, Martinu Škrlepu, Robertu Leskovšku,
Juretu Kolariču, Barbari Pipan in Tanji Martinčič. Letos so pridobile status
mlade raziskovalke Janja Goršek, Ajda Medjedovič in Mateja Soklič. Skupaj
imamo 12 mladih Raziskovalk oziroma raziskovalcev. V letu 2009 sta zaključila
študij dva štipendista, enega (Branko Lukač) smo že zaposlili.
Starostna struktura raziskovalcev
Starost / Leto
do 30 let
30 do 40 let
40 do 50 let
50 do 60 let
nad 60 let
Skupaj

2003
3
30
22
5
1
61

2004
4
30
25
6
1
66

2005
6
33
26
6
0
71

2006
9
26
32
6
0
73

2007
15
26
32
8
0
81

2008
15
26
34
9
1
85

2009
13
23
35
10
3
84

Pregled pomembnejših objav sodelavcev Kmetijskega inštituta Slovenije
Vrsta objav / Leto
Znanstveni članki
Strokovni in poljudni članki
Znanstvene in strokovne monografije
Strokovne naloge, elaborati
Prispevki na konferencah
Radijski in TV prispevki, neobjavljeni prispevki na konferencah

2003
34
165
21

2004
35
132
14

2005
33
127
15

2006
35
155
19

2007
28
149
10

2008
38
194
36

2009
33
177
27

37
127
47

57
107
51

40
94
67

41
98
121

30
90
155

53
58
146

34
55
155
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Struktura raziskovalcev po izobrazbi
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Doktorat

Izobrazba / Leto

21

24

25

26

31

32

31

Magisterij

17

14

15

14

15

16

15

Visoka

23

28

31

33

35

37

38

Skupaj

61

66

71

73

81

85

84

2008

2009

Struktura raziskovalcev po nazivih
Naziv / Leto

18

2003

2004

2005

2006

2007

Znanstveni svetnik

4

4

4

5

5

8

9

Višji znan. sodelavec

3

5

4

3

3

2

3

Znanstveni sodelavec

5

4

4

4

6

6

5

Strok. razisk. svetnik

3

2

3

3

5

5

5

Višji strok. razisk. sodelavec

1

3

4

4

2

1

1

Strok. razisk. sodelavec

7

7

7

8

10

12

12

Redni profesor

-

-

-

-

-

-

-

Izredni profesor

-

-

1

1

1

1

1

Docent

4

7

7

6

8

8

9
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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,
g. Tone Hrovat
– 	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
Predsednik upravnega odbora je g. Janez Pirc, njegova namestnica
dr. Ana Gregorčič
V letu 2009 je imel upravni odbor pet sej, štiri redne in eno dopisno.  

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 2009 imel sedem rednih sej.
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IZVLEČEK IZ POSLOVNEGA POROČILA O
GOSPODARJENJU V LETU 2009
V letu 2009 se je nekoliko spremenila struktura virov financiranja, saj se je
zvišal delež »MVZT – ARRS«. Delež »prodaja blaga in storitev » pa kaže trend
upadanja.
Glavni viri financiranja inštituta (struktura prihodka) v %
Vir

2000

2004

2005

2006

2007

2008

2009

MVZT – ARRS

26,9

38,4

37,9

36,7

37,2

37,4

40,5

MKGP

46,9

40,2

38,4

38,6

38,4

37,1

35,9

Prodaja blaga in storitev

20,9

17,6

18,4

19,7

20,1

18,3

16,9

Projekti – tujina

0,0

0,8

1,9

2,5

1,4

3,1

2,6

Drugi viri (finančni in
drugi prihodki)

5,3

3,0

3,4

2,5

2,9

4,1

4,1

Poslovno leto 2009 je Kmetijski inštitut zaključil uspešno, saj je dosegel načrtovane
rezultate in ustvaril presežek prihodkov v višini 82.696 EUR, kar je 20.442 EUR
več kot je bilo načrtovano. Prihodki so za 2,6 % višji od načrtovanih, za 2,2 % pa
so višji tudi odhodki. Načrtovani prihodki so bili preseženi na javni službi (indeks
108,9), medtem ko načrtovani prihodki na trgu niso bili doseženi (indeks 84,3).
Struktura prihodka KIS (v EUR) in njegova delitev v letu 2009 v primerjavi z
letom 2008
REALIZACIJA
2008

2009

REALIZACIJA
%

2009

%

INDEKS

INDEKS

realiz. 2009 realiz.2009
realiz. 2008 plan 2009

PRIHODKI SKUPAJ

6.341.943 100,0 6.600.000 100,0 6.768.610 100,0

106,7

102,6

MVZT – ARRS

2.374.756

37,4 2.355.720

35,7 2.741.435

40,5

115,4

116,4

MKGP

2.351.887

37,1 2.476.841

37,5 2.433.086

35,9

103,5

98,2

Drugi prih. javna služba
(MOP, MOL, TIA)
Projekti in povračila
stroškov – tujina
Prodaja blaga in storitev

57.880

0,9

66.423

1,0

70.250

1,0

121,4

105,8

196.445

3,1

254.724

3,9

177.700

2,6

90,5

69,8

21,0 1.140.684

16,9

98,1

82,3

Subvencije in regresi

47.896

0,8

4.828

0,1

92.879

1,4

193,9

1.923,8

Drugo (obresti, drugi
prihodki)

150.229

2,4

55.000

0,8

112.576

1,7

74,9

204,7

1.162.850

18,3 1.386.464

ODHODKI SKUPAJ

6.284.593

99,1 6.533.746

99,1 6.675.865

98,6

106,2

102,2

Stroški

1.634.571

25,8 1.620.746

24,6 1.814.202

26,8

111,0

111,9

Amortizacija
Bruto plače in regres
Drugi stroški dela

20

%

PLAN

477.426
3.285.199
887.397

473.814

7,0

99,2

96,7

51,8 3.515.000

7,5

490.000

53,3 3.505.925

51,8

106,7

99,7

14,0

13,8

13,0

99,4

97,1

908.000

7,4

881.924
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Na odhodkovni strani so v letu 2009 planirane vrednosti presegli le stroški
materiala in storitev (indeks 111,9). Eden od razlogov za nekoliko višji indeks le
teh so odhodki za investicijsko vzdrževanje javnih zavodov, ki niso bili predvideni
v planu, in za katere je sredstva prispevalo MVZT. Znesek amortizacije je z
indeksom 96,7 nekoliko pod planom. Bruto plače in regres so za 9.075 EUR
pod planirano vrednostjo (indeks 99,7), in tudi drugi stroški dela so nekoliko
nižji od načrtovanih (indeks 97,1).
Fizični obseg proizvodnje na KIS (v tonah) v letih od 2003 do 2009
Pridelek
Krompir –
semenski
jabolka

2003
-

2004
-

2005
224

2006
233

2007
283

2008
322

2009
387

291

  419

288

348

170

189

310

Število analiziranih vzorcev na KIS v letih 2006-2009 ter plan za leto 2010
Vrsta analize oziroma vzorca

Število vzorcev
2006

2007

2008

2009

Plan
2010

6005

5324

5056

3834

4050

738

634

698

616

650

AGROKEMIJA
Tla
Voluminozna krma, krmila in dodatki
Poljščine in pridelki

1009

468

583

633

670

Med

114

167

115

346

360

Organska in mineralna gnojila

145

89

83

57

60

20

19

24

7

20

497

478

273

304

320

108*

73

70

-

-

527

743

487

780

820

9055

7931

7389

6577

6950

Fitofarmacevtska sredstva
Ostanki FFS
Medlaboratorijske primerjalne analize
Ostalo (vino, žganje, mivka, pesek, listje,
pleveli, hmelj, vampni sok, meso itd.)
Skupaj
VINARSTVO
Vino za uvoz

2

-

-

-

5

Žgane pijače

125

71

34

62

50

98

137

43

53

50

-

-

-

-

-

Inšpekcijski vzorci
Vino za izvoz
Posamezne analize

199

311

83

130

100

Odprto vino

560

509

499

442

450

Vino za stekleničenje

714

756

742

859

800

Grozdje in vino za raziskave

88

236

401

405

400

Medlaboratorijske primerjalne analize

30

23

27

27

27

1816

2043

1829

1978

1882

-

151

171

260

100

192
104

84
-

76
-

97
-

60
-

Skupaj
Prepis dokumentov (analiz)
Spremni dokumenti
Certifikati

* 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 2008 in 2009
ODHODKi v EUR

REALIZ.
2008

Odhodki skupaj –
6.284.593
brez davka od dohodkov pravnih oseb
  material in energija
613.858
  storitve
757.045
  amortizacija
477.426
  avtorski honorarji
53.817
  podjemne pogodbe – pogodbe o delu
53.218
  dnevnice za službena potovanja
33.553
  drugi stroški za službena potovanja
90.719
  drugi odhodki
32.361
  bruto plače in regres
3.285.199
  drugi stroški dela
887.397

REALIZ.
2009

INDEKS
realiz. 2009
realiz. 2008

STRUKTURA
ODHODKOV
2009

6.675.865

106,2

100,0

644.310
896.480
473.814
45.465
66.291
35.066
73.420
53.170
3.505.925
881.924

105,0
118,4
99,2
84,5
124,6
104,5
80,9
164,3
106,7
99,4

9,7
13,4
7,1
0,7
1,0
0,5
1,1
0,8
52,5
13,2

V letu 2009 so se povečali prihodki za 6,7 %, zato so se posledično povečali
tudi odhodki za 6,2 %. Indeks povečanja stroškov storitev v višini 118,4 % je
nekoliko višji, ker vsebuje tudi odhodke za investicijsko vzdrževanje v znesku
76.735 EUR, ki so izjemoma nastali v letu in so bili pokriti s prihodki Ministrstva
za visoko šolstvo znanost in šport. Če te odhodke zanemarimo, dobimo indeks
povečanja stroškov storitev, ki je v skladu z rastjo prihodkov. Stroški plač so
se v letu 2009 zvišali za 6,7%. Vzrok za povišanje je med drugim tudi odprava
ene četrtine plačnih nesorazmerij v januarju 2009. Povišanje plač bi bilo višje,
če vlada v začetku leta ne bi ukinila izplačila 2 % redne delovne uspešnosti,
ki smo jo lahko izplačali le za obdobje januar – april 2009.
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INVESTICIJE V LETU 2009
Vrednost vseh naložb v osnovna sredstva (dokončanih in nedokončanih) je v
letu 2009 znašala 460.633 EUR, vrednost investicijskega vzdrževanja pa 76.735
EUR. Od zneska vseh naložb v osnovna sredstva je ostalo na kontu osnovnih
sredstev v pripravi 9.911 EUR. Znesek se nanaša na stroške v zvezi s pripravo
gradnje centra za diagnostiko. V uporabo je bilo prenesenih za 561.106 EUR
osnovnih sredstev. Ta znesek vsebuje vlaganja v osnovna sredstva iz preteklih
let v višini 110.384 EUR, in vlaganja v osnovna sredstva v tekočem letu v
višini 450.722 EUR
Dokončane investicije in investicijsko vzdrževanje v letu 2009:
računalniki in računalniška oprema

v EUR
43.134,00

plato – obiralni, samovozni BLOSSI – ZIP 25

30.661,00

zamrzovalna skrinja - 86 C

15.593,00

elektronska pakirna tehtnica JABELMANN

14.306,00

osebni avto Kangoo Privilege

13.398,00

mreža proti toči

13.003,00

vratarnica – kontejner Trimo

9.667,00

mikroskop Nikon

8.638,00

mlin rezalni SM 1000

7.762,00

omara laboratorijska – kalilna

7.241,00

omara laboratorijska LO 600S

7.241,00

razdelilnik vzorca PT 100

6.977,00

inkubator I-260
obnova centralne kurjave – objekt Jable

6.353,00
10.477,00

zamenjava strehe – objekt Jable

26.913,00

rekonstrukcija dovozne ceste – Hacquetova 17

20.337,00

zamenjava oken in prenova prostorov – objekt Jable
obnova počitniškega doma v Piranu

16.781,00
271.638,00

investicije in investicijsko vzdrževanje pod 5.000 EUR skupaj

107.721,00

Investicije in investicijsko vzdrževanje skupaj

637.841,00

Skupaj investicije

561.106,00

Skupaj investicijsko vzdrževanje

76.735,00

sofinanciranje MKGP (FURS)
financiranje investicijskega vzdrževanja znanstvenih inštitutov –
MVZT
Skupaj sofinanciranje

14.000,00

Skupaj dokončane investicije in inv. vzdrževanje 2009 v breme KIS

77.578,00
91.578,00
546.263,00
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UDELEŽBA NA MEDNARODNIH ZNANSTVENIH IN
STROKOVNIH SESTANKIH, ŠTUDIJSKA POTOVANJA
– Udeležba na delavnici v okviru projekta »Agri Policy« (7. okvirni program),
v Berlinu, Nemčija, od 18. do 21.01.2009; T. Volk, M. Rednak
– Udeležba na sestanku WP2-3EU projekta CoExtra v Parizu, Francija,
od 20. do 22.01.2009; V. Meglič
– Sestanek za pripravo Leonardo projekta, v St. Andrews in Cupar, Škotska,
od 23. do 28.01.2009; V. Meglič
– Udeležba na mednarodnem srečanju v okviru COST 863 projekta v Vilni,
Litva, od 28. do 31.01.2009; D. Koron
– Raziskovalno delo na Univerzi v Stellenboschu v Južnoafriški republiki, od
20.02. do 20.03.2009; K. Lisjak
– Dogovor o nadaljnjem sodelovanju s kletjo Tikveš, Makedonija,
od 11. do 16.02.2009; K. Lisjak
– Udeležba na 37. mednarodnem simpoziju iz kmetijske tehnike v Opatiji,
Hrvaška, od 10. do 12.02.2009; V. Jejčič in T. Poje
– V okviru raziskovalnega projekta »Vloga kisika v novih tehnologijah vinifikacije
belih in rdečih vin« delal 1 mesec na Stellenbosch Univerzi v Južnoafriški
republiki; K. Lisjak
– Udeležba na delavnici evropske delovne skupine za testiranje sort jablan
in hrušk v Skierniewice, Poljska, 3. in 4.03.2009; B. Godec
– Udeležba na srečanju dveh delovnih skupin v okviru COST Action 863
projekta v Sofiji, Bolgarija, od 9. do 12.03.2009; I. Mavrič Pleško
– Udeležba na delovnem sestanku skupine ESBN WG EC Soil Database
ENSPIRE v Ispri, Italija, od 15. do 17.03.2009; T. Vernik
– Udeležba na sestanku predstavnikov držav v okviru Evropskega združenja
za rjavo pasmo govedi v Innsbrucku, Avstrija, 19.03.2009, B. Logar
– Udeležba na simpoziju skupine European Fruit Research Institut Network
v Balandran, Francija, od 19. do 21.03.2009; M. Stopar
– Udeležba na simpoziju »Climate change: challenge for the training of  
applied plant scientists« v Martonvasaru, Madžarska, od 23. do 27.03.2009;  
M. Maras
– Udeležba na konferenci Reginal Aspects in Precautionary GMO Decision
Making na Dunaju, Avstrija, 26. in 27.03.2009; V. Meglič
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– Udeležba na EPPO panelu za namatode na CRA inštitutu v Firencah,
Italija, od 31.03. do 02.04.2009, S. Širca
– Raziskovalno delo na Univerzi v Trstu, Italija, od 30.03. do 04.04. in
od 15.04. do 24.04.2009; A. Vanzo
– Udeležba na delavnici v Functional Genomics centru v Zürichu, Švica,  
od 05. do 10.04.2009; P. Strajnar
– Udeležba na konferenci International Working Group of Ostrinia v Münchnu,
Nemčija, od 05. do 08.04.2009; Š. Modic
– Udeležba na delavnici SoilCritZone v okviru projekta UrbanSMS na Dunaju,
Avstrija, 16. in 17.04.2009; B. Vrščaj
– Udeležba na sestanku ekspertne delovne skupine za klasiranje prašičjih
trupov v Bruslju,Belgija, 22.04.2009; M. Čandek Potokar
– Udeležba na združenju mikologov, ki opravljajo diagnostiko karantenskih
škodljivih organizmov v okviru državnih diagnostičnih laboratorijev na
Dunaju, Avstrija, od 21. do 24.04.2009; A. Munda
– Udeležba na sestanku vseh partnerjev izvajanja projekta »BIOGAS  REGIONS«
v Pescari, Italija, 27. in 28.04.2009; V. Jejčič in T. Poje
– Udeležba na OECD seminarju na temo Monitoring in evalvacija kmetijske
politike na Dunaju, Avstrija, 29.04.2009; T. Volk in M. Rednak
– Udeležba na tehničnem sestanku na multilateralni ravni med predstavniki
komisije in delegacijami držav članic na temo Reforma drugih območij z
omejenimi dejavniki v EU, Bruselj, Belgija, 08.05.2009; T. Cunder
– Udeležba na konferenci EPPO na temo diagnostika škodljivih organizmov,  
v Yorku, Velika Britanija, od 10. do 15.05.2009; S. Širca
– Udeležba na vmesnem srečanju ICAR na temo: Izmenjava podatkov o  
živalih in Vodenje izvajanja kontrole prireje v Poreču, Hrvaška, od 11.  do
13.05.2009; B. Logar in J. Jenko
– Udeležba na 2. delovnem sestanku projektne skupine Ambrosia v okviru EraNet Euphresco projekta v Nyonu, Švica, 14. in 15.05.2009; A. Simončič
– Udeležba na sestanku za pripravo reforme območij z omejenimi dejavniki
za kmetijstvo v EU v Bruslju, Belgija, 15.05.2009; B. Vrščaj
– Udeležba na rednem letnem sestanku projekta Interreg Central UrbanSMS
na Dunaju, Avstrija, od 18. do 20.05.2009; B. Vrščaj in T. Vernik
– Udeležba na delavnici v okviru projekta COST- COLOSS z naslovom
»Poenotenje metod za ocenjevanje vitalnosti pri čebelji družini« na otoku
Unije, Hrvaška, od 25. do 27.05.2009; M. Nakrst
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– Udeležba na mednarodnem kongresu COST 872 Exploiting genomics to
understand plant – nematode interaction v Toledu, Španija, od 25. do
28.05.2009; S. Širca, B. Gerič Stare in P. Strajnar
– Udeležba na mednarodni znanstveni konferenci z naslovom »The EU  support
for 2007 – 2013: New challenges and innovations for agriculture  and food
industry« v Vilni, Litva, od 27. do 29.05.2009; M. Pintar in  M. Bedrač
– Udeležba na konferenci z naslovom »The Structural Changes in the Rural  
Areas and Agriculture in the Selected European Countries« v Sterdynu na  
Poljskem, od 01. do 03.06.2009; T. Cunder in M. Bedrač
– Udeležba na srečanju partnerjev, ki izmenjujejo podatke o izotopski analizi
najmanj 20 slovenskih vin v evropsko podatkovno bazo, ki jo koordinirajo
v Joint Research Centru v Ispri, Italija, od 04. do 07.06.2009; F. Čuš
– Udeležba na začetnem sestanku projekta GS Soil 7. okvirni program EU  v
Hanovru, Nemčija, 0d 02. do 04.06.2009; B. Vrščaj
– Udeležba na 53. srečanju Collaborative International Pesticides Analytical  
Council Limited V El Salvadorju, od 03. do 11.06.2009; A. Gregorčič
– Udeležba na OIV kongresu v Zagrebu, Hrvaška, 30.06.2009; K. Lisjak
– Udeležba na prvem sestanku konzorcija za pripravo evropskega projekta o
integriranem varstvu rastlin v Parizu, Francija, 29. in 30.06.2009; G. Urek
– Udeležba na mednarodni konferenci »Soil Protection Activities and Soil  Quality
Monotoring in South Eastern Europe« v Sarajevu, Bosna in   Hercegovina,
od 17. do 17.06.2009; B. Vrščaj in T. vernik
– Udeležba na seminarju o preizkušanju uporabne vrednosti sort z namenom
vpisa sort v sortno listo v Brnu, Češka, od 22. do 24.06.2009; A. Zemljič
– Udeležba na delavnici predstavnikov referenčnih laboratorijev v Geelu,
Belgija, 11. in 12.06.2009; Š. Velikonja Bolta
– Udeležba na kongresu s področja virologije v Neustadt, Nemčija, od 5. do
10.07.2009; M. Viršček Marn in I. Mavrič Pleško
– Udeležba na sestanku o izvajanju rejskega programa za avtohtono pasmo  
Kärntner Blondvieh v Celovcu, Avstrija, 07.07.2009; B. Logar
– Obisk inštituta INRA v Clemont Ferrand, Francija, od 05. do 10.07.2009; M.
Čandek Potokar in M. Škrlep
– Obisk in razgovor za podoktorski študij na »Institute for Health and  
Consumer protection« pri »Joint Research Centre« v Ispri, Italija, 17.07. 2009;
M. Maras
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– Udeležba na letni konferenci Intebull v Barceloni, Španija, od 21. do 24.
08.2009; B. Logar
– Delo na poskusu v kleti v Tikvešu, Makedonija, od 25.08. do 01.09.2009;  
A. Vanzo
– Udeležba na demo predstavitvi tekočinskega kromatografa s tandemskim  
masnim spektrometrom v Manchestru, Velika Britanija, 26. in 27.08.2009;  
L. Janeš in Š. Velikonja Bolta
– V okviru bilateralnega projekta obisk nematologov v Evori, Portugalska, od
31.08. do 04.09.2009; B. Gerič Stare in P. Strajnar
– Udeležba na kongresu o virusih in virusom podobnih organizmih na vinski
trti, v Franciji, od 31.08. do 04.09.2009; I. Mavrič Pleško
– Udeležba na delovnem sestanku projekta GS Soil 7. okvirni program EU v
Darmstadt, Nemčija, 02. in 03.09.2009; B. Vrščaj
– Udeležba na 2. pripravljalnem sestanku članov konzorcija za prijavo FP7
projekta IPM v Parizu, Francija, 16.09.2009; A. Simončič
– Udeležba na sestanku v sklopu projekta COST 870 v Leuven, Belgija, od
12. do 15.09.2009; P. Strajnar
– Udeležba na mednarodnem specializiranem sejmu »Potato Europe 2009«  
v Emmeloord, Nizozemska, od 08. do 11.09.2009; V. Zadrgal, M. Kern,  T.
Absec, A. Ovijač in P. Dolničar
– Udeležba na kongresu »EURO ANALYSIS 2009« v Innsbrucku, Avstrija,  od
07. do 09.09.2009; F. Čuš
– Udeležba na mednarodnem usklajevanju ocenjevalcev lastnosti zunanjosti
pri rjavi pasmi goveda v Chatillon, Francija, 21. in 22.09.2009;  B. Logar
– Udeležba na 41. svetovnem kongresu Apimondia 2009 v Montpellierju,  
Francija,od 15. do 20.09.2009; P. Kozmus, M. I. Smodiš Škerl, L. Žvokelj
– Udeležba na svetovnem kongresu mednarodne organizacije za rastne  regulatorje
v hortikulturi v Bologni, Italija, od 20. do 23.09.2009; M. Stopar
– Udeležba na kongresu o novostih na področju PCR v realnem času v  Berlinu,
Nemčija, 17. in 18.09.2009; I. Mavrič Pleško
– Udeležba na plenarnem zasedanju European Soil Bureau Network-a v  
Budimpešti, Madžarska, od 13. do 17.09.2009; B. Vrščaj
– Udeležba na delavnici v okviru projekta »Agri Policy« v Sofiji, Bolgarija,  
od 27. do 29.09.2009; T. Volk, M. Rednak in M. Bedrač

27

Poročilo o delu 2009

– Udeležba na mednarodni delavnici o invazivnih vrstah na območju držav  
članic Evropske unije v Budimpešti, Madžarska, od 06. do 08.10.2009;  Š.
Modic
– Udeležba na kongresu o rastlinski genomiki v Lizboni, Portugalska, od  07.
do 10.10.2009; T. Martinčič
– Obisk Central Laboratory of general Ekology v sklopu bilateralnega  projekta
BI-BG/09-10-008 v Sofiji, Bolgarija, od 04. do 09.10.2009;   G. Urek in S.
Širca
– Udeležba na sestanku izvršnega odbora SeedNet ter vodij delovnih  skupin
SeedNet v Dubrovniku, Hrvaška, od 05. do 08.10.2009; V. Meglič
– Udeležba na sestanku in delavnici SeedNet skupine za krmne rastline v  
Suceava, Romunija, od 12. do 15.10.2009; V. Meglič
– Udeležba na 3. delovnem sestanku projektne skupine Ambrosia v okviru  
Era-Net Euphresco projekta v Braunschweig, Nemčija, 08. in 09.10.2009;
Simončič
– Udeležba na sestanku partnerjev za projekt »BIOGAS REGIONS«  v Valladoid,
Španija, od 19. do 21.10.2009; T. Poje
– Udeležba na izobraževalni delavnici o statističnih metodah za obdelavo  
podatkov pridobljenih z analizo mikročipov, delavnico je organiziralo  društvo
EMBO v Hinxton-u, Velika Britanija, od 12. do 17.10.2009; Gerič Stare 5
– Udeležba na generalni skupščini projekta ISAFRUIT v 6. okvirnem  programu
v Angersu, Francija, od 27. do 30.10.2009; M. Stopar
– Udeležba na 7. mednarodni konferenci evropske mreže za razvoj  podeželja
v Debrecenu, Madžarska, 29. in 30.10.2009; T. Cunder in  M. Bedrač
– Udeležba na usklajevalnem sestanku projekta Interreg Central Urban  SMS
v Stuttgartu, Nemčija, od 02. do 04.11.2009; T. Vernik in B. Vrščaj
– Udeležba na 26. nacionalnem kongresu o breskvi v Ceseni, Italija, 05.  
11.2009; B. Ambrožič Turk
– Udeležba na simpoziju EUFRIN krovne evropske organizacije za raziskave  
v sadjarstvu v Bukarešti, Romunija, od 10. do 14.11.2009; M. Stopar
– Udeležba na kongresu EFFOST o novi tehnologiji v predelavi hrane v  
Budimpešti, Madžarska, od 11. do 13.11.2009; M. Škrlep
– V okviru bilateralnega projekta »Determiniranje in primerjava potenciala  
trdne kmetijske biomase v Sloveniji in na Madžarskem 2009 – 2010 » v  
Godolu, Madžarska, od 15. do 18.11.2009; V. Jejčič in T. Poje
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– Letni sestanek za projekt DG Agri EC Leafy Veg na Univerzi v Bologni,  
Italija, od 16. do 19.11.2009; V. Meglič
– Udeležba na mednarodnem simpoziju z naslovom »MICRO SAFETY WINE«  
v Martini Franci, Italija, od 18. do 20.11.2009; F. Čuš
– Udeležba na sestanku za projekt Interreg Central UrbanSMS v Pragi,  Češka,
od 18. do 20.11.2009; T. Vernik in B. Vrščaj
– Udeležba na sestanku predsedstva EWRS ter dogovor za prijavo projekta  
za FP 7. okvirni program na temo integriranega varstva rastlin v Pisi, Italija,
07. in 08.11.2009; A. Simončič
– Udeležba na vabljenih predavanjih na Universidad de Oriente v Valladolid,  
Yucatan, Mehika, od 11. do 26.11.2009; D. Bavčar
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Pregled raziskovalnih nalog
in programov
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PREGLED RAZISKOVALNIH NALOG IN PROGRAMOV
V letu 2009 smo izvajali tri raziskovalne programe, od tega dva z nosilstvom
na Kmetijskem inštitutu in enega z nosilstvom na Biotehniški fakulteti Univerze
v Ljubljani. Delali smo na 7 projektih temeljnega raziskovanja, na 9 projektih
aplikativnega raziskovanja in na 26 projektih ciljnega raziskovalnega programa.
Sodelovali smo tudi pri 28 mednarodnih projektih in projektih mednarodnega
sodelovanja.
PREGLED ŠTEVILA PROJEKTOV TEMELJNEGA IN APLIKATIVNEGA
RAZISKOVANJA PO LETIH
Nosilstvo na KIS
Nosilstvo na drugih
raziskovalnih organizacijah
Skupaj

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

9

10

2

3

11

14

12

16

8

8

5

6

1

1

2

1

1

3

4

8

14

16

3

4

13

15

13

19

12

16

PREGLED ŠTEVILA PROJEKTOV CILJNEGA RAZISKOVALNEGA
PROGRAMA PO LETIH
Nosilstvo na KIS
Nosilstvo na drugih
raziskovalnih organizacijah
Skupaj

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

21

26

23

31

26

22

23

11

2008 2009

20

16

14

18

17

20

17

12

15

8

15

10

35

44

40

51

43

34

38

19

35

26

PREGLED ŠTEVILA MEDNARODNIH PROJEKTOV
Mednarodni – okvirni program EU
Mednarodni - drugi
Skupaj

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

1

1

1

1

6

6

8

12

9

10
11

13
14

12
13

9
10

10
16

15
21

26
34

22
34

19
28

31
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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
Številka projekta Naslov projekta

Nosilec
(Nosilec na KIS)

PROJEKTI Z NOSILSTVOM NA KIS

32

L4-1021

Ali lahko globalne podnebne spremembe
vplivajo na naselitev tropskih, za Slovenijo novih rastlinsko parazitskih vrst, na
primer ogorčic

dr. Gregor Urek

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 (Phaseolus 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

L4-2400

Raziskave mehanizmov razvoja nekroz
na gomoljih krompirja po okužbi z y
virusom

dr. Vladimir Meglič

J4-2299

Vpliv spor noseme in virusov na razvoj
in dolgoživost kranjske čebele, Apis
mellifera carnica

dr. Aleš Gregorc

Z4-2280

Rastlinski polifenoli: možnosti in omejitve uporabe v prehrani in medicini

Dr. Andreja Vanzo

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, kontaminantah
sladke in slane hrane

dr. Nina Gunde
Cimerman (dr. HansJosef Schroers)

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)

J4-0838

Vpliv interakcij med kvasovkami na
potek fermentacije in zorenje vina

dr. Peter Raspor (dr.
Franci Čuš)

J1-2181

Vibracijski signali, reproduktivna izolacija in nastanek vrst v rodu Aphrodes

dr. Meta Virant Doberlet (dr. Vladimir Meglič)

L4-2042

Vpliv tehnoloških postopkov na ohranjanje aromatskega potenciala v tehnologiji
pridelave vin sorte Sauvignon

dr. Marin Berovič ( dr.
Klemen Lisjak)

J4- 2235

Biološka raznovrstnost in ekologija ekstremofilnih gliv na naravnih izvirih CO2

dr. Irena Maček (dr.
Hans-Josef Schroers)

PROJEKTI MLADIH RAZISKOVALCEV
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: identifikacija, 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)

Študij genske raznolikosti ter pretoka genov med divjimi
sorodniki, podivjanimi populacijami in gojenimi sortami
oljne ogrščice v Sloveniji

dr. Vladimir Meglič
(Barbara Pipan)
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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. Jelka Šuštar Vozlič
(Tanja Martinčič)

Hibridizacija navadne pšenice s sredstvi za kemično
hibridizacijo in ugotavljanje kompatibilne in kombinacijske sposobnosti starševskih komponent hibridnih sort z
morfološkimi in molekulskimi metodami

dr. Vladimir Meglič
(Primož Titan)

Ekologija in nove možnosti uporabe gliv, ki naseljujejo
rastlinske voske

dr. Hans-Josef Schroers
(Ajda Medjedović)

Dovzetnost avtohtone kranjske čebele (Apis mellifera
carnica) za spore Nosema apis in Nosema ceranae, njihov
vpliv na posamezne čebele in čebeljo družino

dr. Aleš Gregorc
(Mateja Soklič)

Preučevanje interakcij med nekaterimi rastlinsko parazitskimi ogorčicami in agrobakterijami na koreninah paradižnika

dr. Gregor Urek
(Goršek Janja)

Kmetijski inštitut Slovenije

CILJNI RAZISKOVALNI PROGRAM
Številka
projekta

Naslov projekta

Nosilec
(Nosilec na KIS)

PROJEKTI Z NOSILSTVOM NA KIS
V4-0473

Ocena tveganja vnosa invazivnih tujerodnih
rastlinskih vrst v Slovenijo kot posledica
vpliva podnebnih sprememb

dr. Andrej Simončič

V4-0482

Uporaba genskega potenciala tradicionalnih
slovenskih vrst kmetijskih rastlin za žlahtnjenje novih sort prilagojenih spremenjenim
klimatskim razmeram

dr. Jelka Šuštar Vozlič

V4-0484

Zmanjševanje vpliva spremenjenih klimatskih pogojev in delovanja patogenih  in
nepatogenih dejavnikov na družine kranjske
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 nacionalnega talnega
informacijskega sistema

dr. Borut Vrščaj

V4-0517

Opredelitev prehranske vrednosti tradicionalno prirejenega mleka

dr. Jože Verbič

V4-0518

Spremljanje nekaterih parametrov kakovosti
in geografskega porekla vina cviček PTP

dr. Franc Čuš

V4-0528

Antraknoza pri sadnem drevju in jagodičju:
značilnosti povzročiteljev, epidemiologija
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

V4-0328

Preučevanje odpornosti škodljivih organizmov na nekatera fitofarmacevtska sredstva

dr. Gregor Urek

V4-0335

Genetsko izboljšanje kvalitativnih in kvantitativnih lastnosti ekonomsko pomembnih
kmetijskih rastlin za konkurenčno in trajnostno pridelovanje v Sloveniji

dr. Jelka Šuštar Vozlič
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V4-0337

Zmanjševanje presežkov kalija v krmi s
travinja

dr. Drago Babnik

V4-0361

Analiza učinkov kmetijske politike z modelom tipičnih kmetijskih gospodarstev

dr. Miroslav Rednak

M2-0220

Vzpostavitev sistema multidisciplinarnih
informacijinformacij prostora za napovedovanje in ocenjevanje škod po naravnih
nesrečah

dr. Borut Vrščaj

PROJEKTI Z NOSILSTVOM NA DRUGIH RAZISKOVALNIH
ORGANIZACIJAH
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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 rastlin 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 prihodnost 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)

V4-0343

Razvoj izboljšanega sistema za gojenje matičnih rastlin koščičastih sadnih vrst-pridelava
cepičev v mrežniku

dr. Nikita Fajt (mag.
Barbara Ambrožič Turk)

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)

V4-0524

Razvoj, optimizacija in implementacija
tehnologij za okoljsko sprejemljivo zatiranje
rastlinskih škodljivcev

dr. Stanislav Trdan (Meta
Urbančič Zemljič)
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MEDNARODNI PROJEKTI IN PROJEKTI MEDNARODNEGA SODELOVANJA
Vrsta
projekta

Naslov projekta

Nosilec
(Nosilec na KIS)

PROJEKTI OKVIRNIH PROGRAMOV EU
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, IP
projekt

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
projekt

TRUEFOOD  (Traditional European Food)
4.1. Identification of innovations which improve the nutritional composition of traditional 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 integration 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 Agripolicy Analysis

Marie Fauchadour
(dr. Tina Volk)

DRUGI PROJEKTI
eContent
plus

GS SOIL – Assessment and strategic development of INSPIRE compliant Geodata
Services for European soil data

AGRI-2006- LEAFYVEG -AGRI GEN RES: Leafy vegeta0262
bles germplasm, stimulating use

dr. Fred Kruse
(dr. Borut Vrščaj)
dr. Chris Kik
(dr. Vladimir Meglič)
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Transnacionalni
program
CENTRAL
EUROPE

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 sustainable 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-nematode interactions

dr. John Jones (dr.
Barbara Gerič Stare)

COST
FA803

Prevention of honeybee Colony Losses

dr. Peter Neumann
(dr. Aleš Gregorc)

COST
FA0901

Putting Halophytes to Work - From Genes to
Ecosystems

dr. Timothy Flowers
(dr. Borut Vrščaj)

COST
FP0801

Established and Emerging Phytophthora:
Increasing Threats to Woodland and Forest
Ecosystems in Europe

dr. Stephen Woodward
(dr. Alenka Munda)

BI-IT/0508/031
Slovenija
-Italija

Biorazpoložljivost polifenolov, ki so prisotni
v mediteranski dieti; Preučevanje vključenih
molekularnih mehanizmov

dr. Anderja Vanzo

BI-PT/0809-001
Slovenija Portugalska

Študij biogeografije in razširjenosti vrst rodu
Bursaphelenchus v borovih gozdovih s poudarkom na borovi ogorčici, Bursaphelenchus
xylophilus, povzorčiteljici propadanja borovih
gozdov

dr. Gregor Urek

Honeybee apicultural Research and ExtensiEFSA
on Programmes to minimise Colony Losses
Project
CFP/EFSA/
MU/2008/
02

dr. Aleš Gregorc

BI Sloveni- Determiniranje in primerjava  potenciala
ja Madžar- trdne kmetijske biomase v Sloveniji in na
ska
Madžarskem 2009 – 2010

dr. Viktor Jejčič

BI Sloveni- Opis, izbor in racionalna raba rastlinskih
ja Rusija
genskih virov v Sloveniji in Rusiji

dr. Vladimir Meglič
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BI-BG/0910-008

Honeybee apicultural Research and Extension Programmes to minimise Colony Losses

dr. Gregor Urek

SEEDNet

Regional collecting expedition and ex
situ conservation of Trifolium pratense
L., Festuca pratensis Huds., Dactylis glomerata L. and Medicago falcata L.

dr. Eva Thörn
(dr. Vladimir Meglič)

SEEDNet

Inventorying and collecting of  indigenous
onion (Allium cepa L.) and  leek Allium
porrum L. germplasm for further ex-situ
conservation

dr. Eva Thörn
(dr. Jelka Šuštar Vozlič)
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Poročilo o delu knjižnice
in INDOK-a v letu 2009
Vodja knjižnice
Lili Marinček, univ. dipl. inž. zoot.
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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 2009 smo v naši knjižnici opravljali inventarizacijo, katalogizacijo
ter vsebinsko obdelavo gradiva, izposojo knjižničnega gradiva, ter pomoč
uporabnikom pri iskanju literature. Uporabnikom smo prav tako pomagali pri
poizvedovanju po mednarodnih podatkovnih zbirkah. Celotno zbirko CAB imamo
na inštitutu 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. Že v letu 2008 smo
kupili dostop do SpringerLinka, kjer lahko dostopamo do velikega števila revij  
s polnimi besedili člankov in tudi do knjig.
V okviru konzorcija za biotehniko imamo od 1.2.2009 do 31.1.2012 (za 3 leta)
dostop tudi do zbirke OMA-online - Official Methods of Analysis of AOAC
INTERNATIONAL Online, 18th Edition.
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
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sicer odpovedali, vendar smo naročili tudi nekaj novih. V  letu 2009 smo od
Agencije za raziskovalno dejavnost republike Slovenije dobili le še slabo petino
vseh potrebnih sredstev za nakup tuje znanstvene periodike in baz podatkov.
V letu 2009 se je knjižni fond kljub vsemu povečal za 290 monografskih enot,
od tega dve doktorski disertaciji, pet poročil o raziskovalnih nalogah in 10
standardov, 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 2009

NAKUP
ZAMENJAVA
DAR
SKUPAJ

tuje
119
0
46
165

KNJIGE
domače
25
1
99
125

tuje
72
7
16

REVIJE
domače
23
12
10
140

SKUPAJ
239
20
171
430

Z medknjižnično izposojo smo prejeli 120 člankov iz tujih knjižnic, ter 156 iz
knjižnic v Sloveniji. Izposodili smo si tudi 27 knjig in nekaj volumnov revij.
Posredovali smo 115 člankov, 31 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 43 naslovov v
Sloveniji in tujini.
Izobraževanje
Obe sodelavki zaposleni v knjižnici sva se redno udeleževali tako tečajev potrebnih
za delo v sistemu COBISS kot tudi drugih permanentnih izobraževanj.
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OSEBNA BIBLIOGRAFIJA direktorja,
doc. dr. Andreja Simončiča za leto 2009
ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI
1.01 Izvirni znanstveni članek
1. TOMŠIČ, Brigita, SIMONČIČ, Barbara, OREL, Boris, ŽERJAV, Metka, SCHROERS, HansJosef, SIMONČIČ, Andrej, SAMARDŽIJA, Zoran. Antimicrobial activity of AgCl embedded
in a silica matrix on cotton fabric. Carbohydr. polym.. [Print ed.], 2009, vol. 75, iss. 4, str.
618-626, graf. prikazi, ilustr., doi: 10.1016/j.carbpol.2008.09.013. [COBISS.SI-ID 2820968]
2. STOPAR, Matej, LESKOŠEK, Gregor, SIMONČIČ, Andrej. 1-Naphthaleneacetic acid and
6-benzyladenine thinning of a common slender spindle 'Jonagold'/M.9 apple orchard. I, dose
effects and spray distribution in the crowns. The journal of horticultural science & biotechnology, 2009, letn. 84, št. Special issue, str. 122-126. [COBISS.SI-ID 3194216]
3. STOPAR, Matej, LESKOŠEK, Gregor, SIMONČIČ, Andrej. 1-Naphthaleneacetid acid and
6žbenzyladenine thinning of a common slender spindle 'Jonagold'/M.9 apple orchard. II,
partial tree spraying. The journal of horticultural science & biotechnology, 2009, let. 84, št.
Special issue, str. 127-130. [COBISS.SI-ID 3196520]
1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
4. SIMONČIČ, Andrej, SUŠIN, Janez, BAŠA ČESNIK, Helena, ŽNIDARŠIČ PONGRAC,
Vida, VELIKONJA BOLTA, Špela, GREGORČIČ, Ana. Proučevanje vpliva varstva hmelja
pred boleznimi in škodljivci na ostanke fitofarmacevtskih sredstev v tleh in podzemni vodi
v Sloveniji = The influence of hop protection from pests and diseases on the occurance of
plant protection product residues in soils and groundwater in Slovenia. V: MAČEK, Jože (ur.).
Zbornik predavanj in referatov 9. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin, Nova Gorica,
4.-5. marec 2009. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije, 2009, str. 59-64. [COBISS.
SI-ID 3115880]
5. LESKOVŠEK, Robert, SIMONČIČ, Andrej, LEŠNIK, Mario, VAJS, Stanislav, ŽVEPLAN,
Silvo. Preučevanje učinkovitosti herbicidov za zatiranje pelinolistne ambrozije (Ambrosia
artemisifolia L.) v Sloveniji = The investigation of herbicide efficacy of Common ragweed
(Ambrosia artemisifolia L.) in Slovenia. V: MAČEK, Jože (ur.). Zbornik predavanj in referatov
9. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin, Nova Gorica, 4.-5. marec 2009. Ljubljana: Društvo
za varstvo rastlin Slovenije, 2009, str. 323-328. [COBISS.SI-ID 3116648]
6. SIMONČIČ, Andrej, KOZMUS, Peter, ŠKERLAVAJ, Vojko, MODIC, Špela, MAVEC, Roman,
STOPAR, Matej, BAŠA ČESNIK, Helena, VELIKONJA BOLTA, Špela, GREGORČIČ, Ana. Vpliv
različnih tehnologij varstva jablan pred boleznimi in škodljivci na ostanke fitofarmacevtskih
sredstev v jabolkah = The influence of different plant protection technologies on pests and
diseases in orchards and their residues in fruits. V: MAČEK, Jože (ur.). Zbornik predavanj in
referatov 9. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin, Nova Gorica, 4.-5. marec 2009. Ljubljana:
Društvo za varstvo rastlin Slovenije, 2009, str. 31-37. [COBISS.SI-ID 3115368]
1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci
7. SIMONČIČ, Andrej, LEŠNIK, Mario. Invasive alien species in Slovenia. V: Invasive alien
species in EU countries : International Workshop, 6-8 October 2009, Budapest : abstracts.
Budapest: 2009. [COBISS.SI-ID 3173480]
8. SIMONČIČ, Andrej, KOZMUS, Peter, ŠKERLAVAJ, Vojko, MODIC, Špela, MAVEC, Roman,
STOPAR, Matej, BAŠA ČESNIK, Helena, VELIKONJA BOLTA, Špela, GREGORČIČ, Ana.
Vpliv različnih tehnologij vastva jablan pred boleznimi in škodljivci na ostanke fitofarmacevtskih sredstev v jabolkih = The influence of different plant protection technologies on
pests and diseases in orchards and their residues in fruits. V: MAČEK, Jože (ur.). 9. slovensko posvetovanje o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo = 9th Slovenian Conference on
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Plant Protection with International Participation, 4.-5. marec 2009, Nova Gorica, Slovenija.
Izvlečki referatov. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society
of Slovenia, 2009, str. 17-18. [COBISS.SI-ID 2925416]
9. SIMONČIČ, Andrej, SUŠIN, Janez, BAŠA ČESNIK, Helena, ŽNIDARŠIČ PONGRAC,
Vida, VELIKONJA BOLTA, Špela, GREGORČIČ, Ana. Proučevanje vpliva varstva hmelja
pred boleznimi in škodljivci na ostanke fitofarmacevtskih sredstev [v] tleh in podzemni vodi
v Sloveniji = The influence of hop protection from pests and diseases on the appearance
of plant protection product residues in soils and groundwater in Slovenia. V: MAČEK, Jože
(ur.). 9. slovensko posvetovanje o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo = 9th Slovenian
Conference on Plant Protection with International Participation, 4.-5. marec 2009, Nova
Gorica, Slovenija. Izvlečki referatov. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant
Protection Society of Slovenia, 2009, str. 19. [COBISS.SI-ID 2925928]
10. LESKOVŠEK, Robert, SIMONČIČ, Andrej, LEŠNIK, Mario, VAJS, Stanislav, ŽVEPLAN,
Silvo. Preučevanje učinkovitosti herbicidov za zatiranje pelinolistne ambrozije (Ambrosia
artemisifolia L.) v Sloveniji = The investigation of herbicide efficacy of Common ragweed
(Ambrosia artemisifolia L.) in Slovenia. V: MAČEK, Jože (ur.). 9. slovensko posvetovanje o
varstvu rastlin z mednarodno udeležbo = 9th Slovenian Conference on Plant Protection
with International Participation, 4.-5. marec 2009, Nova Gorica, Slovenija. Izvlečki referatov.
Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia, 2009,
str. 94. [COBISS.SI-ID 2972776]
11. SIMONČIČ, Andrej, SUŠIN, Janez, BAŠA ČESNIK, Helena, ŽNIDARŠIČ PONGRAC, Vida,
VELIKONJA BOLTA, Špela, GREGORČIČ, Ana. Posledice varstva hmelja na onesnaženih
tleh v hmeljiščih = The effects of hop protection from pests and diseases on soil pollution
in hop gardens. V: RAK CIZEJ, Magda (ur.), ČEH, Barbara (ur.). Zbornik seminarja. Žalec:
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije: = Slovenian Institute of Hop Research and
Brewing: = Slowenisches Institut für Hopfenanbau und Brauereiwesen, 2009, str. 120. [COBISS.SI-ID 2924392]
1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
12. VERNIK, Tomaž, VRŠČAJ, Borut, SUŠIN, Janez, SIMONČIČ, Andrej. Vrtičkarstvo v
urbanem okolju. V: JAMNIK, Brigita, SMREKAR, Aleš, VRŠČAJ, Borut, KLADNIK, Drago.
Vrtičkarstvo v Ljubljani, (Geografija Slovenije, 21). Ljubljana: Založba ZRC, 2009, str. 52-62,
ilustr. [COBISS.SI-ID 30403373]
13. SUŠIN, Janez, VERNIK, Tomaž, VRŠČAJ, Borut, SIMONČIČ, Andrej. Tla vrtičkov. V:
JAMNIK, Brigita, SMREKAR, Aleš, VRŠČAJ, Borut, KLADNIK, Drago. Vrtičkarstvo v Ljubljani,
(Geografija Slovenije, 21). Ljubljana: Založba ZRC, 2009, str. 85-98, ilustr., zvd., graf. prikazi.
[COBISS.SI-ID 30403885]
14. SUŠIN, Janez, SIMONČIČ, Andrej. Obdelovanje vrtičkov. V: JAMNIK, Brigita, SMREKAR, Aleš, VRŠČAJ, Borut, KLADNIK, Drago. Vrtičkarstvo v Ljubljani, (Geografija Slovenije,
21). Ljubljana: Založba ZRC, 2009, str. 149-156, ilustr., zvd., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID
30404909]
15. SIMONČIČ, Andrej, SUŠIN, Janez, VRŠČAJ, Borut, BREG VALJAVEC, Mateja. Pridelki.
V: JAMNIK, Brigita, SMREKAR, Aleš, VRŠČAJ, Borut, KLADNIK, Drago. Vrtičkarstvo v Ljubljani, (Geografija Slovenije, 21). Ljubljana: Založba ZRC, 2009, str. 157-164, ilustr., zvd., graf.
prikazi. [COBISS.SI-ID 30405165]
1.25 Drugi članki ali sestavki
16. JAMNIK, Brigita, KLADNIK, Drago, POLAJNAR HORVAT, Katarina, SIMONČIČ, Andrej,
SMREKAR, Aleš, SUŠIN, Janez, VERNIK, Tomaž, VRŠČAJ, Borut. Terminološki slovarček.
V: JAMNIK, Brigita, SMREKAR, Aleš, VRŠČAJ, Borut, KLADNIK, Drago. Vrtičkarstvo v Ljubljani, (Geografija Slovenije, 21). Ljubljana: Založba ZRC, 2009, str. 206-214. [COBISS.SI-ID
30406445]
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MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA
2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav
17. UREK, Gregor, MUNDA, Alenka, SIMONČIČ, Andrej, URBANČIČ ZEMLJIČ, Meta, ŠKERLAVAJ, Vojko, SCHROERS, Hans-Josef, KAVAR, Tatjana, MODIC, Špela, RAK CIZEJ, Magda,
ZMRZLAK, Marko. Preučevanje odpornosti škodljivih organizmov na nekatera fitofarmacevtska
sredstva : 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 = Study of plant pest
and pathogens resistence to some pesticides, (KIS - Poročila o raziskovalnih nalogah, 332).
Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2009. 1 zv. (loč. pag.), tabele, graf. prikazi. [COBISS.
SI-ID 2942056]
18. HANSEN, Preben K., HOLST, Niels, KUDSK, Per, MATHIASSEN, Solvejg K., SIMONČIČ,
Andrej, LEŠNIK, Mario, BOHREN, Christian, WALDISPÜHL, Stephanie, VERSCHWELE, Arnd,
WASSMUTH, Birte, STARFINGER, Uwe, BUTTENSCHON, Rita, RAVN, Hans Peter. Strategies
for Ambrosia control : Euphresco project Ambrosia 2008-09 : scientific report, (KIS - Poročila o
raziskovalnih nalogah, 336). [S.l.: S. n., 2009]. 67 str., tabele, graf. prikazi. http://www.agrsci.
dk/ambrosia/outputs/ambrosia_sci_rep%202009_12_22.pd. [COBISS.SI-ID 3209576]
19. SIMONČIČ, Andrej, MEGLIČ, Vladimir, LESKOVŠEK, Robert, LEŠNIK, Mario. Zaključno
poročilo o delu na Era-Net Euphresco projektu Strategies for Ambrosia control (AMBROSIA) strategija zatiranja pelinolistne ambrozije (AMBROSIA), (KIS - Poročila o raziskovalnih nalogah,
337). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2009. [3] str. [COBISS.SI-ID 3209320]
2.13 Elaborat, predštudija, študija
20. SUŠIN, Janez, ŽNIDARŠIČ PONGRAC, Vida, SIMONČIČ, Andrej. Kontrola rodovitnosti
kmetijskih tal v Sloveniji : Poročilo za leto 2008 : Naročnik raziskave: Petrokemija Kutina d.d....,
(KIS - Študije po naročilu, 488). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2009. 36 f., tabele,
graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3032168]
21. 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 : končno
poročilo : Naročnik: Mestna občina Ljubljana, (KIS - Študije po naročilu, 490). Ljubljana:
Kmetijski inštitut Slovenije, 2009. 30 f., 4 uvezene pril., tabele, graf. prikazi, zvd. [COBISS.
SI-ID 3201128]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)
3.15 Prispevek na konferenci brez natisa
22. SIMONČIČ, Andrej. Poraba sredstev za varstvo rastlin ter njihovi ostanki v podzemnih
vodah : predavanje na izobraževanju kmetijskih svetovalcev: Kmetijsko okoljski kazalci - stanje, trendi in primerjava z državami EU, organizator: Kmetijski inštitut Slovenije in Kmetijsko
gozdarska zbornica Slovenije, Ljubljana, 12. nov. 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 3164520]
3.25 Druga izvedena dela
23. SIMONČIČ, Andrej. Zatiranje plevela v zelenjadnicah v razmerah omejene rabe FFS :
predavanje na izobraževanju za kmete in svetovalce: Zelenjadarske urice, Kmetijski inštitut
Slovenije, Ljubljana, 1. dec. 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 3179112]
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Oddelek za poljedelstvo  
in semenarstvo
Predstojnik
doc. dr. Vladimir Meglič, univ. dipl. ing. agr.

46

Kmetijski inštitut Slovenije

Na oddelku za poljedelstvo in semenarstvo je bilo v letu 2009 zaposlenih 39
sodelavk in sodelavcev. Med temi je bilo osem doktorjev znanosti, dva magistra
ter osem univerzitetnih diplomiranih inženirjev kmetijstva. V tem letu sta odšli
dve sodelavki, dr. Tatjana Kavar in Monika Cokan Žganjar, Maruška Budič je
končala doktorski študij in zaključila s statusom mlade raziskovalke, zaposlili
pa smo pripravnika Branka Lukača. Priključil se nam je tudi mladi raziskovalec
Primož Titan, katerega financiranje s strani Tehnološke agencije RS je rezultat
skupne vloge Semenarne Ljubljana d.d. in Kmetijskega inštituta Slovenije.
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
Raziskave mehanizmov razvoja nekroz na gomoljih krompirja po okužbi z Y
virusom (l4-9004-0401-08)
Nosilec: doc. dr. Vladimir Meglič
Sodelavci: mag. Peter Dolničar, doc. dr. Jelka Šuštar Vozlič, dr. Katarina Rudolf
Pilih, dr. Marko Maras, dr. Petra Kozjak,  Tanja Martinčič, dr. Barbara Gerič
Stare, dr. Mojca Viršček Marn in dr. Irena Mavrič Pleško
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 (OVR).
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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
Razvoj metode za analizo odpornosti kmetijskih rastlin na sušni stres kot orodja
v procesu žlahtnjenja (V4-0476)
Nosilka: dr. Andreja Čerenak (IHPS)
Sodelavci KIS: doc. dr. Vladimir Meglič, doc. dr. Jelka Šuštar Vozlič, dr. Marko
Maras, dr. Manja Tina Bastar, Tanja Martinčič, Katja Rostohar
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 (Inštitut 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
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
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)
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Nosilka KIS: dr. Andreja Vanzo
Sodelavci: doc. dr. Vladimir Meglič, dr. Tatjana Kavar, dr. Petra Kozjak
Osvežitev Kmetijskih okoljskih kazalcev, ARSO 2009
Št. pogodbe 2523-08-600092
Sodelavci oddelka : Janko Verbič, Andrej Zemljič, Zoran Čergan, mag. Peter
Dolničar, doc. dr. Vladimir Meglič
Projekt mladi raziskovalec: Proteaze vpletene v odziv fižola na vodni stres:
identifikacija, karakterizacija in regulacija aktivnosti (1000-05-310178).
Mentor: doc. dr. Vladimir Meglič
Mlada raziskovalka: Maruška Budič
Projekt mladi raziskovalec: Proučevanje optimalnih sistemov vzorčenja GSO
(1000-06-310057).
Mentorica: doc. dr. Jelka Šuštar Vozlič
Mlada raziskovalka: Katja Rostohar
Projekt mladi raziskovalec: Študij genske raznolikosti ter pretoka genov med
divjimi sorodniki, podivjanimi populacijami in gojenimi sortami oljne ogrščice
v Sloveniji (1000-07-310099).
Mentor: doc. dr. Vladimir Meglič
Mlada raziskovalka:  Barbara Pipan
Projekt mladi raziskovalec iz gospodarstva: Ugotavljanje hibridne sposobnosti
starševskih komponent navadne pšenice (P-MR08/30).
Mentor: doc. dr. Vladimir Meglič
Mladi raziskovalec:  Primož Titan
Projekt mladi raziskovalec: Proteomska analiza odpornosti na stres pri navadnem
fižolu (1000-08-310102).
Mentorica: doc. dr. Jelka Šuštar Vozlič
Mlada raziskovalka:  Tanja Martinčič

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 (CL)
49

Poročilo o delu 2009

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, Polona Strajnar.
Mednarodni bilateralni projekt (Slo – Rusija): Opis, izbor in racionalna raba
rastlinskih genskih virov v Sloveniji in Rusiji.
Nosilec: doc. dr. Vladimir Meglič

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.
Sodelavci: 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
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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, 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
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SERVISNA DEJAVNOST
Analize kakovosti semen poljščin, vrtnin, gozdnih vrst, analize krmil in analize
medu – pelodna analiza, analize prisotnosti in vsebnosti GSO ter sortne čistosti
in pristnosti.
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, Tanja Martinčič, Barbara
Pipan.

LASTNA PRIDELAVA
V letu 2009 smo po pogodbi za Semenarno Ljubljana pridelali 44.335 kg semena
sorte Pšata, 102.836 kg semena sorte Bistra, 112.033 kg semena sorte KIS Sora,
42.538 kg semena sorte KIS Mirna in 8.000 kg nove sorte KIS Sotla. Vse sorte
so bile potrjene v super elito in elito (SE2 in E). Pridelali smo še 4.427 kg sorte
Kresnik. V vzdrževalni selekciji smo pridelali še 8.652 kg semena sorte Pšata
stopnje SE1 in 4.380 kg stopnje S2, 10.668 kg sorte Bistra stopnje SE1 in 1.840
kg stopnje S2, 18.210 kg sorte KIS Sora stopnje SE1 in 4.944 kg stopnje S2,
8.721 kg semena sorte KIS Mirna stopnje SE1 in 2.707 kg stopnje S2, 2.168 kg
semena sorte KIS Sotla stopnje SE1 in 2.715 kg stopnje S2 in 2.180 kg sorte
Kresnik stopnje SE1. To seme je namenjeno nadaljnjemu razmnoževanju. Pod
kovertanom in v mrežnikih smo pridelali skupno 3.419 kg semena stopnje S1
in kategorije IS sort Pšata, Bistra, KIS Sora, KIS Mirna KIS Sotla in KIS Kokra,
Kresnik, Cita, Cvetnik, Vesna, Jana ter sorte Igor.
V letu 2009 smo v sodelovanju z ekološkim kmetom kooperantom pričeli z
ekološkim pridelovanjem semena krompirja. Pridobili smo tudi certifikat za
odkup, skladiščenje, dodelavo in trženje ekološkega semenskega krompirja.  
V ekološki pridelavi smo pridelali 2.500 kg semena sorte Bistra in 2.000 kg
semena sorte KIS Kokra.
Poleg semena krompirja smo pridelali 30 kg pred osnovnega semena (žlahtnjiteljevo
seme) domače sorte mnogocvetne ljuljke Draga ter 10 kg semena trpežne ljuljke
Ilirka iste vzgojne stopnje.    
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OPIS NALOG IN RAZISKAV
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 2009
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, endivijo, radič in česen.
Rezultate svojega dela smo predstavili v okviru Dneva zelenjadnic 10.09.2009
in v okviru Zelenjadarskih uric 01.12.2009, ki smo jih organizirali skupaj s
Kmetijsko svetovalno službo.
Pri mehkolistni solati smo preskušali 15 sort v spomladanskem, poletnem in
jesenskem terminu pridelave. Glede na pogoje, ki jih za rast in razvoj potrebuje
solata, so bili največji pridelki doseženi spomladi, manjši pa poleti in jeseni.
Na količino pridelka je poleg termina pomembno vplivala lokacija pridelovanja,
velike pa so bile tudi razlike med sortami. 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 predčasno požene v cvet. Pomembno je, da za omenjeni termin
izberemo sorte, ki dobro prenašajo vročino in gredo pozno v cvet. Pri jesenskem
terminu pridelave so nižji pridelki posledica okužbe zunanjih listov s solatno
plesnijo (Bremia lactucae).
Pri papriki v tipu zelene babure smo v zaščitenem prostoru preskušali 14 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 za 10 do 70 % nižji kot pridelki tehnološko
zrelih (razlike med poskusi so velike). Fiziološko zreli plodovi so 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. Med sortami so za pridelovanje pri nas v tehnološki zrelosti
najprimernejše Dolmy in Mintos (svetlo zelena barva), Olympus, Red Knight,
Edo in Savio (temno zelena barva), v fiziološki zrelosti pa Olympus, Red Knight,
Yecla in Tambora (rdeča barva) ter Fintina (rumena barva).  
Pri radiču in endiviji smo v različnih pridelovalnih območjih preskušali dva
termina setve (setev v juniju, setev v juliju) z namenom določiti najprimernejši
rok setve za posamezne skupine sort. V preskušanje smo vključili 17 sort
endivije, ki se priporočajo za poletno in jesensko gojenje in 18 sort rdečega
glavnatega radiča v tipu Palla Rossa z različno dolžino rastne dobe (od zelo
zgodnih do zelo poznih sort). V poletnem roku je bilo pri endiviji veliko težav
zaradi pomanjkanja Ca, ki se je pokazalo kot posledica neenakomerne oskrbe
z vodo in nihanj temperature. Potrdilo se je, da so zelo pozne sorte radiča (od
presajanja do spravila več kot 3 mesece) primerne le za pridelavo v toplejših
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območjih. V ostalih območjih ne dozorijo, pri zgodnjem presajanju pa navadno
uidejo v cvet še preden oblikujejo glave. Zgodnje sorte (od presajanja do spravila
2 meseca) tudi pri zgodnji pridelavi običajno ne uidejo v cvet, so pa pridelki
zaradi manjših glavic manjši kot pri poznih sortah.
Zbrane ekotipe česna, ki izvirajo predvsem iz Primorske, smo 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.
Žlahtnjenje kmetijskih rastlin
(delo v sklopu raziskovalnega programa Agrobiodiverziteta)
Vodja: doc. dr. Vladimir Meglič
Krompir
Sodelavci v Poskusnem centru za krompir: Število zaposlenih in sistem dela v
Poskusnem centru zahteva timsko delo, tako da vsi sodelavci po potrebi sodelujejo
pri vseh opravilih, vsak med njimi pa vodi svoje področje dela. V poskusnem
centru za krompir so bili v letu 2009 zaposleni naslednji sodelavci:
Viktor Zadrgal - vodja centra, vodenje sistema ISO 9001, vodenje semenske
pridelave, vodenje skladišča, naknadna kontrola, kontrola po izkopu
Marjan Kern – preskušanje sort in obdelava podatkov, pridelava izvornega
semena in vzdrževalna selekcija, žlahtnjenje novih sort, genska banka sort,
druga strokovna dela
Tadej Absec – žlahtnjenje novih sort, jedilna kakovost, hranjenje vzorcev sort,
drugo preskušanje
Aleksander Ovijač – opravljanje strojnih storitev, vzdrževanje strojev in opreme,
delo v skladišču
Elizabeta Komatar - vzdrževanje sort in vitro, hitro razmnoževanje in vitro,
genska banka sort
Jožica Fujan - pogodbena sodelavka
Mag. Peter Dolničar – žlahtnjenje novih sort
V letu 2009 je četrto leto uradnega preskušanja je uspešno zaključil križanec iz
leta 1998: KIS 98-136/72-1. Križanec KIS 98-136/72-1 je odporen na krompirjevo
plesen na listih in tudi na gomoljih. Drugo leto uradnega preskušanja sta zaključila
križanca KIS 00-136/94-6 in KIS 00-136/94-9. V uradnem preskušanju smo prvo
leto preskušali še križance KIS 00-136/94-3, KIS 01-136/111-9, KIS 01-136/133-4
in KIS 01-123/8-10. 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.
V poskusu določevanja prenosa odpornosti R genov proti krompirjevi plesni
smo posadili po 5 rastlin križancev namenjenih vzgoji odpornih sort proti
krompirjevi plesni na listih iz let križanj 2000 do 2004 skupaj z odpornimi
starši in občutljivo kontrolo. Po pripravi inokulata smo jih umetno okužili in
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spremljali hitrost napada in napredovanja krompirjeve plesni na listih. Po
pričakovanjih je bila približno polovica križancev odpornih proti krompirjevi
plesni na listih, podobno kot njihovi odporni starši. Proti krompirjevi plesni
so se pokazali perspektivni križanci iz uradnega preskušanja KIS 00-136/94-9,  
KIS 00-136/94-3 in KIS 01-136/111-9.
Hkrati smo preskušali tudi odpornost križancev proti krompirjevi plesni na
gomoljih. Tudi v tem poskusu smo posadili po 5 rastlin na klon, jih okužili s
krompirjevo plesnijo in spremljali okužbo gomoljev.
Skupno število odbranih klonov in število odbranih klonov odpornih ali potencialno
odpornih proti krompirjevi plesni na listih po letih križanj v letu 2009

Leto / križanja
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Število kombinacij
skupno
82
86
52
28
47
34
51
41
58
77
45
63

plesen
7
15
11
4
4
8
10
6
9
3
6
24

%
8,5
17,4
21,2
14,3
8,5
23,5
19,6
14,6
15,5
3,9
13,3
38,1

Število odbranih klonov
do leta 2009
Skupno
1
1
1
3
5
13
41
53
118
713
11.317

plesen
1
0
1
1
2
2
9
8*
40*
80*
1.969*

%
100
0
100
33
40
15,4
22
15,1
33,9
11,2
17,4
  

* kloni odpornih kombinacij, ki pa še niso bili preskušeni na odpornost proti plesni na listih

Krmne rastline
Sodelavci: Janko Verbič, Halil Agović, Boštjan Per, doc.dr. Vladimir Meglič, dr.
Katarina Rudolf
Trave
Glede na rezultate neuradnega poskusa RIN, ki smo ga opravili v Jabljah
ocenjujemo, da so vsi trije rodovi travniškega mačjega repa (8/18, 8/32, 8/22)
primerni za nadaljnje preskušanje oz. za uradno prijavo.
Metuljnice
Odbira tetraploidnih rastlin črne detelje Poljanka in Živa. Na osnovi morfoloških
ocen (bujnost rasti, velikost listov, olistanosti) ter odpornosti proti glivičnim
boleznim smo izmed tetraploidnih rastlin odbrali približno po 80 rastlin vsake
sorte.
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Zelje
Sodelavci: dr. Katarina Rudolf Pilih, doc. dr. Jelka Šuštar Vozlič, doc. dr. Vladimir
Meglič, Igor Zidarič (OVR)
Od oktobra 2008 do februarja 2009  smo vernalizirali 27 rastlin zelja naslednjih
križancev: 667 x Matsumo F1,  712 x Varaždinsko, 712 x Atria F1, Matsumo
F1xVaraždinsko, Atria F1xVaraždinsko, Atria F1xMatsumo, 667x885, 712x885,  
Čiste linije (667, 712, 885) izhajajo iz križancev med kultivarjem Varaždinsko
in Hawke F1. Liniji 667 in 712 sta odporni na črno žilavko kapusnic rasi 1
in 4, prav tako tudi hibrid Matsumo F1. Vernalizirane rastline smo v mesecu
februarju posadili v lonce v rastlinjaku na Biotehniški fakulteti. Te rastline
smo uporabili za indukcijo haploidov s pomočjo kulture mikrospor, z namenom
pridobitve čistih linij, ki jih bomo vključili v nove cikluse križanja. Od skupno
27 rastlin 8 različnih genotipov je bilo na indukcijo haploidov s pomočjo kulture
mikrospor odzivno 20 rastlin sledečih genotipov: 667xMatsumo F1 (2 rastlini),
712xVaraždinsko (6 rastlin), 712xMatsumo F1 (2 rastlini), Matsumo F1xVaraždinsko
(3 rastline), 667x885 (1 rastlina), 712x885 (1 rastlina), Atria F1xVaraždinsko
(1 rastlina), 712xAtria F1 (4 rastline). Skupno se je v različnih poskusih z ali
brez uporabe oglja oziroma z ali brez menjave NLN gojišča (Lichter,1982)  po
dveh dneh kultiviranja razvilo 4554 embrijev. Regeneracija embrijev v rastline
je bila 7,7%. Skupno se je iz embrijev razvilo 350 rastlin, od teh se jih je 130
(37%) spontano podvojilo.  Na ta način smo pridobili dihaploidne linije, ki smo
jih aklimatizirali v rastlinjaku, kjer bodo tudi prezimile. Ta rastlinski material
bomo v naslednji rastni sezoni samooprašili in pridobili seme čistih linij.

Izsušeni embriji po tretiranju z ABA
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Regenerirane rastline zelje v tkivni kulturi

Regenerirane rastline zelja po aklimatizaciji
57

Poročilo o delu 2009

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
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
IHPS, BF UNILJ ter FKBV UNIMB. 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.
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Projekt mladi raziskovalec: Proteaze vpletene v odziv navadnega fižola
(Phaseolus vulgaris L.) na vodni stres
Mentor: doc. dr. Vladimir Meglič
Mlada raziskovalka: Maruška Budič
Mentorica na IJS: dr. Marjetka Kidrič
Vodni stres je eden glavnih dejavnikov okolja, ki vplivajo na rast in razvoj
rastline, in je pogosto vzrok za slab pridelek. Za navadni fižol (Phaseolus
vulgaris L.) je značilna sorazmerno velika vsebnost proteinov, ki vsebujejo
esencialne aminokisline, poleg tega pa je tudi dober vir vlaknin, mineralov
in vitaminov. Zaradi teh lastnosti zavzema osrednje mesto med stročnicami,
ki se uporabljajo za prehrano. Že sedaj 60% svetovne pridelave fižola poteka
v razmerah pomanjkanja vode in verjetno se bo ta delež še povečal. Zato je
pomembno pojasniti mehanizme, s katerimi se fižol prilagodi na sušo.
Razgradnja proteinov ob suši je pomembna zaradi predčasnega staranja
rastlinskih tkiv in nenadzorovane proteolize, ki jo povzroči pomanjkanje vode,
kar ima za rastlino negativne posledice. Ta proces rastlinam po drugi strani
omogoča spreminjanje vsebnosti proteinov v razmerah, ki zahtevajo spremembe
celične presnove. Regulacija razgradnje proteinov, v kateri proteolitičnim
encimom pripada osrednje mesto, je zato eden od temeljnih mehanizmov v
odzivu rastlin na pomanjkanje vode. Serinske proteaze, eden od katalitičnih
tipov proteolitičnih encimov, so največja družina proteaz pri rastlinah, vendar
so v primerjavi s cisteinskimi proteazami, drugo največjo družino proteaz pri
rastlinah, slabše raziskane. V literaturi tudi ni veliko podatkov o vpletenosti
proteaz, posebno serinskih, v odziv rastlin na vodni stres. Namen našega
dela je bil identificirati nekatere od tistih proteaz, katerih aktivnost se v listih
navadnega fižola spreminja pod vplivom vodnega stresa, pri tem pa smo se
osredotočili na serinske proteaze.
Za poskuse smo uporabljali slovensko sorto Zorin, ki je zmerno občutljiva za sušo.
Z anionskim izmenjevalcem Q Sepharose FF smo s tekočinsko kromatografijo za
hitro ločevanje proteinov, ki smo jo prilagodili za analitske namene, ločili več
endo- in aminopeptidaz prisotnih v proteinskih frakcijah ekstraktov pripravljenih
iz listov fižola. Zaznali smo jih z merjenjem proteolitičnih aktivnosti z različnimi
kromogenimi in fluorogenimi substrati. Z uporabo specifičnih inhibitorjev
proteaz smo identificirali tri serinske endopeptidaze (BSP, SSP1 in SSP2) in
pet serinskih aminopeptidaz (AP0, AP1, AP2, AP3 in FAP4). Pokazali smo,
da je relativna zastopanost posameznih proteaz odvisna od starosti listov in
da se različno spreminja pod vplivom vodnega stresa. Kompleksnost odziva
fižola na sušo na ravni endo- in aminopeptidaznih aktivnosti smo potrdili s
cimografijo, ki smo jo razvili za potrebe kvantitativnega določanja aktivnosti
proteaz v rastlinskih vzorcih.  
Na osnovi dobljenih rezultatov smo te proteaze delno očistili in karakterizirali.
Pokazali smo, da aminopeptidaza AP1, ki je najbolj aktivna na Lys-pNA pri
pH 7, ima izoelektrično točko okoli 4,5 in približno molekulsko maso 80 kDA,
pripada katalitičnemu tipu podobnemu kimotripsinskemu, medtem ko so ostale
proučevane aminopeptidaze podobne tripsinskemu katalitičnemu tipu. AP2 ima
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molekulsko maso okoli 65 kDa in izoelektrično točko okoli 4.5 ter najbolje
razgrajuje Phe-pNA pri pH 7. Približna molekulska masa AP3, ki najbolje
hidrolizira Ala-pNA in Lys-pNA, je 50 kDA, njena izoelektrična točka pa okoli
3.5. Od aminopeptidaz smo najbolje proučili FAP4, ki hidrolizira Phe-pNA pri
pH 8,5 in ima molekulsko maso približno 37 kDa in izoelektrično točko 5,85.
Določili smo tudi 7 aminokislin N-konca FAP4, ki je podobno zaporedjem
serinskih proteaz iz družine S33, le da proteaze iz te družine z N-konca
prednostno odcepljajo prolin, kar ne velja za FAP4, ki z N-konca prednostno
odceplja fenilalanin.  Pokazali smo, da je aktivnost FAP4 višja v listih rastlin
pod vplivom suše in poplave, ne spremeni pa se s staranjem listov. Aktivnosti
aminopeptidaz AP0, AP1, AP2 in AP3 so se med poplavo zvišale in med sušo
ter staranjem znižale.
Aktivnost serinske endopeptidaze, ki smo jo poimenovali BSP, se med vodnim
stresom poveča. BSP je aktivna za substrata Bz-Arg-pNA in Z-Arg-AMC, njena
približna molekulska masa je 60 kDA, izoelektrična točka pa okoli 4,8. Določanje
aminokislinskega zaporedja z N-konca in masna spektrometrija sta pokazala,
da BSP lahko uvrstimo v družino S8, kamor uvrščajo subtilizinu podobne
serinske proteaze. Pomnožili smo cDNAS zaporedje za podobno proteazo, ki
smo ga poimenovali BSP1. Z analizo aminokislinskega zaporedja, izpeljanega
iz te cDNA, smo pokazali, da je ta endoproteaza najbolj podobna domnevnim
subtilazam iz arašida, ricinusa in navadnega repnjakovca. Pomanjkanje vode v
drugih sestavljenih, torej zrelih listih povzroči povečano izražanje gena, ki kodira
BSP1, v prvih oz. starih in tretjih oz. mladih sestavljenih listih pa znižanje.
SSP1 in SSP2 sta endopeptidazi aktivni na Suc-Ala-Ala-Pro-Phe-pNA. Učinkovito
ju inhibira PMSF, zato sklepamo, da gre za serinski endopeptidazi domnevno
kimotripsinskega tipa. Za razliko od BSP se njuni aktivnosti povečata le v listih,
ki se zaradi vodnega stresa predčasno postarajo.
Z rezultati te raziskave smo nadgradili študije, ki so le nakazovale na vpletenost
proteaz v odziv navadnega fižola na stres, ki ga povzročajo suša in poplave.
Potrdili smo, da odziv na vodni stres sproži spremembe v aktivnosti več
serinskih aminopeptidaz in endoproteaz, kar je lahko pomembna stopnja k
njegovemu razumevanju. Obenem smo podali osnove za nadaljnje raziskave
vloge identificiranih proteolitičnih encimov.
Projekt mladi raziskovalec: Študij genske raznolikosti ter pretoka genov med
divjimi sorodniki, podivjanimi populacijami in gojenimi sortami oljne ogrščice
v Sloveniji.
Mentor: doc. dr. Vladimir Meglič
Mlada raziskovalka: Barbara Pipan
Sodelavci: doc. dr. Jelka Šuštar Vozlič
V letu 2009 je mlada raziskovalka v maju, v času cvetenja oljne ogrščice,
opravljala vzorčenje in nabiranje rastlinskega materiala na terenu. Vzorčenje
samosevnih, podivjanih populacij oljne ogrščice in divjih sorodnikov je potekalo
na območju celotne Slovenije po postopku, ki se je izvajal že v letih 2007 in
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2008. V laboratoriju je potekala optimizacija in izolacija DNA iz nabranih vzorcev
iz let 2007, 2008 in 2009. Vzporedno smo v rastlinjaku vzgajali mlade rastline
vseh referenčnih sort oljne ogrščice (seme smo pridobili iz različnih virov:
EURISCO, genska banka na KIS, semenarska podjetja), ki so se na območju
Slovenije pridelovale v zadnjih petnajstih letih. Po optimizirani metodi smo DNA
izolirali tudi iz njih. Za nadaljnje genetske analize in stopnje prenosa genov z
mikrosateliti smo iz različnih virov izbirali tudi ustrezne začetne oligonukleotide
(v prvi fazi smo izbrali 16 parov različnih primerjev) in smo v začetni fazi
optimizacije metod z uporabo specifičnih mikrosatelitov.
Projekt mladi raziskovalec: Proteomska analiza tolerance na sušo pri navadnem
fižolu (Phaseolus vulgaris L.)
Mentorica: doc. dr. Jelka Šuštar  Vozlič
Mlada raziskovalka: Tanja Martinčič
Sodelavci: doc. dr. Vladimir Meglič
Suša je eden izmed glavnih dejavnikov, ki vplivajo na zmanjšanje pridelka
pri mnogih kmetijsko pomembnih rastlinah ter tudi pri navadnem fižolu.
Kultivarji navadnega fižola se med seboj precej razlikujejo v toleranci na sušo.
Z namenom, da bi identificirali proteine, ki so udeleženi v odzivu na sušo, smo
v analizo vključili dva kultivarja. Kultivar »Tiber«, se je v prejšnjih poskusih
izkazal kot zelo toleranten na sušo in »Starozagorski čern«, ki ni toleranten
na sušo. Rastlinske vzorce smo pripravili v rastni komori pod kontroliranimi
pogoji. Pri tem so bile v poskus vključene rastline iz različnih stopenj sušnega
stresa: normalno zalivane, v zgodnji stopnji sušnega stresa in v pozni fazi
sušnega stresa. Vzorčenje rastlin je potekalo iz treh različnih tkiv: iz listov,
stebla in korenin. Pri vzorčenju smo spremljali tudi stopnjo dehidriranosti
rastlin z merjenjem relativne vsebnosti vode v listih. Za ekstrakcijo celokupnih
proteinov iz omenjenih tkiv smo uporabili obstoječi izolacijski postopek, ki
temelji na osnovi obarjanja proteinov s triklorocetno kislino v acetonu, temu
pa sledi ekstrakcija s fenolom. Preverjanje uspešnosti ekstrakcijske metode je
potekalo s pomočjo 2D elektroforeze na poliakrilamidnih gelih preko sistema
za proteomiko. Pri 2D elektroforezi poteka v prvi dimenziji ločevanje proteinov
glede na njihovo izoelektrično točko, kar se doseže z izoelektričnim fokusiranjem.
V drugi dimenziji pa poteka ločevanje glede na molekulsko maso proteinov.
Po ločitvi proteinov v dveh dimenzijah je sledila vizualizacija proteinov z
barvanjem z barvilom Coomasie Brilliant Blue. Ugotovili smo, da je metoda za
ekstrakcijo proteinov primerna za različna tkiva, tako za korenine, kot tudi za
steblo in liste, pri čemer bo potrebno protokol, za ekstrakcijo proteinov iz listov
delno spremeniti, da bomo dosegli lepo ločitev proteinov v območju proteina
Rubisca, ki predstavlja glavnino proteomske slike. Nadaljna proteomska analiza
nam bo omogočila celosten vpogled v dogajanje v posameznih tkivih, kar je
za proučevanje kompleksnejših fizioloških procesov, kot sta tudi mehanizem
odpornosti na sušo oziroma odziv na sušni stres, še posebej pomembno.
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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 uradnih standardnih vzorcev semenskega materiala zavarovanih
sort in sort vpisanih v Slovensko sortno listo,
– uradno potrjevanje semena ter razmnoževalnega in sadilnega materiala
kmetijskih rastlin,
– naknadna kontrola certificiranega semenskega materiala kmetijskih rastlin,
– nadzor nad vzdrževanjem ohranjevalnih sort.
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: Andrej Zemljič
Sodelavci: Zoran Čergan, mag. Peter Dolničar, Janko Verbič,
Valentina Povše, Franci Trček, Halil Agović, Tadej Absec, Stanislav Testen,
Marjan Kern, Viktor Zadrgal, Boštjan Per.
Preskušanje gospodarske vrednosti
Vrednost sorte za pridelavo in uporabo (VPU sorte) je po 40. členu Zakona o
semenskem materialu kmetijskih rastlin (ZSMKR-UPB1) (Ur.l. RS, 25/05, 41/09),
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 2009 je bilo v postopku za vpis na Slovensko sortno listo v preskušanje
vključenih skupno 81 hibridov koruze za zrnje, 1 hibrid koruze za silažo, 37
sort strnih žit, 7 sort krompirja, 12 sort oljne ogrščice, 1 sorta lucerne, 2 sorti
perzijske detelje, 1 sorta festololiuma, 3 sorte mnogocvetne in 2 sorti  trpežne
ljuljke.
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Hranjenje standardnih vzorcev semenskega materiala zavarovanih sort in sort
vpisanih v Slovensko sortno listo
Nosilka naloge: mag. Romana Rutar
Sodelavci: mag. Peter Dolničar, Elizabeta Komatar, Marjan Kern, Marinka
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 2009 smo pridobili 26 standardnih vzorcev semena različnih sort in
58 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 153 vzorcih semena.
V in vitro razmerah, v mrežniku in na prostem hranimo sorte   krompirja
Kresnik, Jana, Vesna, Cvetnik, Pšata, Bistra, KIS Mirna in KIS Sora.
Uradno potrjevanje semena ter razmnoževalnega in sadilnega materiala
kmetijskih rastlin
Nosilec: Zora Čergan
Sodelavci: doc. dr. Vladimir Meglič, mag. Romana Rutar, Janko Verbič, Andrej
Zemljič, Marjan Južnik, Drago Žitek, mag. Peter Dolničar, Marinka Kregar,
Andrej Obal, doc. dr. Jelka Šuštar Vozlič  
Fitosanitarna uprava 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 2009 je delo pri strokovni nalogi potekalo na treh področjih in sicer na
izvajanju in izboljševanju certifikacijskih shem, uradnem potrjevanju semenskega
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materiala poljščin in zelenjadnic ter kontroli izvajanja postopkov uradnega
potrjevanja pod uradnim nadzorom
V okviru izvajanja in izboljševanja delovanja certifikacijskih shem smo v letu
2009 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.
Organ za uradno potrjevanje izvaja postopke uradne potrditve semenskega
materiala poljščin in zelenjadnic. Faze v postopku uradnega potrjevanja 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. 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.
Za potrebe uradnega organa za potrjevanje je Semenski laboratorij analiziral 445
vzorcev semena. Na vzorcih so bile izvedene najmanj 3 vrste analiz, največkrat
sledeče: kalivost, čistota, število semen drugih vrst semena, pri žitih pa zelo
pogosto tudi absolutna masa. pretežni del analiz je bil izveden pri koruzi (245)
in pri strnih žitih (171). Skupno število analiziranih vzorcev je podobno kot
prejšnja leta, ko smo analize izvedli pri 372 partijah v letu 2008 in pri 414
vzorcih v letu 2007.
Za pridelovanje semenskega materiala poljščin za izvoz izven Evropske unije
je organ za potrjevanje zagotovil certificiranje po OECD shemi za sortno
certificiranje semena v mednarodnem prometu. Dobavitelji, ki tržijo v Sloveniji
pridelan ali dodelan semenski material na skupnem trgu EU, so imeli možnost
označevanja pakiranj z dvojezičnimi uradnimi etiketami.
V okviru uradnega organa za potrjevanje je semenski laboratorij v skladu z
21. členom Pravilnika o pogojih za opravljanje poljskih pregledov, vzorčenj
in testiranj semenskega materiala kmetijskih rastlin pod uradnim nadzorom
(Ur. l. RS št. 93/05 in 44/07) vršil kontrolna vzorčenja imenovanih poljskih
preglednikov, vzorčevalcev in laboratorija.
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Naknadna kontrola uradno potrjenega semenskega materiala kmetijskih
rastlin
Nosilec: Drago Žitek
Sodelavci: Zoran Čergan, mag. Peter Dolničar, Andrej Zemljič, Mojca Škof, dr.
Kristina Ugrinović, Janko Verbič, Valentina Povše,  Halil Agović, Tadej Absec,
Stanislav Testen, Marjan Kern,   Marinka Kregar, Boštjan Per, Franci Trček,
Marjan Dremelj, Fanika 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 uradno potrjenega semenskega materiala je potekala pri
strnih žitih (136 vzorcev), koruzi (36 vzorcev), krompirju (132 vzorcev), ozimni
ogrščici (4 vzorcev), krmnih rastlinah (6 vzorcev) in zelenjadnicah (48 vzorcev).
Naknadno kontrolo smo izvajali v skladu s sprejetimi protokoli za izvajanje
naknadne kontrole za posamezne vrste.
Nadzor nad vzdrževanjem ohranjevalnih sort
Nosilka: dr. Kristina Ugrinović
Sodelavci: Mojca Škof, Andrej Zemljič, Janko Verbič, Valentina Povše, Stanislav
Testen, Boštjan Per, Halil Agović, Franci Trček, Marjan Dremelj, Fanika 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 11 ohranjevalnih sort.

STROKOVNE NALOGE POSEBNEGA PREIZKUŠANJA
SORT ZA OPISNO SORTNO LISTO
Koordinator: Andrej Zemljič
Strokovne naloge posebnega preizkušanja sort za opisno sortno listo izvajamo
po pooblastilu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki naloge v
celoti financira. Te naloge so:
– posebno preskušanje sort poljščin,
– posebno preskušanje sort zelenjadnic in naloge vrtnarskih centrov in
– postaj.
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Posebno preskušanje sort poljščin
Nosilec: Andrej Zemljič
Sodelavci: Zoran Čergan, mag. Peter Dolničar, Janko Verbič, Valentina Povše,
Franci Trček, Halil Agović, Tadej Absec, Stanislav Testen, Marjan Kern, Viktor
Zadrgal, Boštjan Per
Posebno preizkušanje sort (PPS) poljščin temelji na dejstvu, da je zaradi ugotavljanja
prilagojenosti na naše rastne razmere, potrebno preverjanje sort poljščin v naših
pridelovalnih razmerah. Namen je s sistematičnim preskušanjem sort pridobiti
podatke, ki so pomembni za svetovanje pridelovalcem, strokovni javnosti, drugim
uporabnikom in pri nekaterih vrstah tudi za izdelavo opisne sortne liste (OSL).
V preskušanje je bilo vključeno 60 sort različnih vrst strnih žit, 57 hibridov
koruze za zrnje, 20 hibridov koruze za silažo, 40 sort trav, 17 sort metuljnic, 4
sorte krmnega graha, 3 sorte oljne ogrščice in 37 sort krompirja. Doslej je že
bila pripravljena OSL za koruzo in pšenico, ki vsebuje informacije o lastnostih
sort, je namenjena pridelovalcem, strokovni javnosti in dobaviteljem semena.
Posebno preizkušanje sort zelenjadnic in naloge vrtnarskih centrov
Nosilka: dr. Kristina Ugrinović
Sodelavci: Mojca Škof, Barbara Zagorc, Franci Trček, Boštjan Per, Marjan
Dremelj, Fanika Hiti
Namen in cilj posebnega preskušanja zelenjadnic (PPS) je pridobiti nevtralne
in strokovno relevantne podatke o sortah, preizkušenih na različnih lokacijah,
pri različnih načinih pridelovanja in za različne namene uporabe sort v naših
pridelovalnih razmerah. S PPS se tako zagotovi strokovne podlage za pripravo
opisnih sortnih list. V letu 2009 je bilo v poskuse vključeno 22 sort kapusnic,
16 sort plodovk in 20 sort solatnic. Naloga vrtnarskih centrov in postaj je
preskušanje in prikazovanje različnih tehnologij pridelovanja zelenjadnic, tako
na prostem, kot v zaščitenem prostoru, uvajanje gojenja manj razširjenih vrst
zelenjadnic in širjenje znanja na nove pridelovalce. Vrtnarska centra delujeta
v okviru Biotehniške fakultete v Ljubljani in Kmetijskega inštituta Slovenije,
Vrtnarske postaje pa v okviru srednjih kmetijskih šol.

NADZOR KAKOVOSTI SEMENSKEGA MATERIALA
Semenski laboratorij
Vodja: mag. Romana Rutar
Sodelavci
– Semenarski  laboratorij: Marinka Kregar, Drago Žitek, Safija Adrović,
– Genetski laboratorij: doc. dr. Jelka Šuštar Vozlič, doc. dr. Vladimir Meglič,   
dr. Marko Maras, dr. Katarina Rudolf Pilih, Barbara Pipan, Tanja Martinčič,
Elizabeta Komatar, dr. Manja Tina Bastar
V Semenskem laboratoriju so se v letu 2009 izvajale analize kakovosti semenskega
materiala, surovin za mlevsko industrijo in krmo ter analize peloda v vzorcih
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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 2009 podobna kot v prejšnjem letu, število analiziranih
vzorcev se je v primerjavi z letom 2008 zmanjšalo za dobre 3%, prav tako pa je
bilo zmanjšano število vzorčenj. Do manjšega števila vzorčenj je prišlo zaradi
vzorčevalcev pod uradnim nadzorom, ki so opravljali ročno in avtomatsko
vzorčenje partij semena, ki so bile pridelane v okviru njihove semenarske hiše
ali pa jih je za semenarsko hišo pridelovala tretja oseba. Pod uradnim nadzorom
našega laboratorija tako od decembra 2008 vzorčijo že 3 semenarska podjetja,
eno med njimi pa opravlja tudi analize kakovosti semena.
V letu 2009 je bilo skupno analiziranih 1106 vzorcev semena (Tabela 1), na
vsakem vzorcu pa so bile opravljene v poprečju 3 različne analize, kar predstavlja
3318 analiznih postopkov.
Na vzorcih semena so bile opravljene vse vrste analiz, ki po pravilnikih o
trženju določajo kakovost semena: vlaga, čistota, primesi drugih vrst semen,
energija kalitve, kalivost (slika 1, 2), nekatere stranke pa so želele še dodatne
analize kot npr. hladni test in absolutno maso, na semenu drevnin pa smo
izvajali tudi topografski tetrazol test. Vse partije semena za notranji promet so
bile analizirane v skladu z zahtevami, ki jih določajo veljavni Pravilniki o trženju
semena, za potrebe izvoza pa v tem letu ni bila analizirana niti ena partija.

        Kalivost semena ajde na filter papirju
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Kalivost semena fižola v pesku

V začetku leta smo prvič uvedli analizni postopek imenovan Heubachov test s
katerim smo kontrolirali kakovost tretiranja semena koruze s fitofarmacevtskimi
sredstvi (FFS). Analize smo izvajali v skladu s Pravilnikom o dopolnitvah Pravilnika
o trženju semena žit (Ur. l. RS, št. 12/2009) v okviru naknadne kontrole. V ta
namen smo analizirali 23 vzorcev semena: 20 vzorcev so kmetijski inšpektorji
odvzeli neposredno pri dobaviteljih in tri v času setve. Masa odpadlega (lebdečega)
prahu je bila pri vseh vzorcih nižja od najvišje dovoljene.
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Skupina
1 Notranji promet
za potrebe organa za potrjevanje
vzorci od MKGP (vzorci s trga za potrebe
naknadne kontrole)
genetske analize semena
ostalo (podaljšanje deklaracij, informativne
predanalize in analize, analize gozdnega semena,
notranji naročniki KIS-a)
2 Uradni nadzor nad imenovanim laboratorijem
in imenovanimi vzorčevalci
3 Strokovna naloga za MKGP

Število vzorcev
793
445
(strna žita, koruza, oljnice
in predivnice ter krmne in
industrijske rastline)
87
8
253
21
283

standardni vzorci

173

naknadna kontrola

105

kontrola pakiranja standardnega semena zelenjadnic
4 Primerjalni testi
ISTA vzorci
SKUPAJ

5
9
9
1106

Največ vzorcev smo analizirali za potrebe uradnega potrjevanja, pri čemer
je bil največji naročnik analiz 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, KG Lendava, KG Rakičan,
KZ Lenart, Kmetijstvo Črnci, Perutnina Ptuj, Semenarna Ljubljana, Semesadike
Mengeš, Semevit, Syngenta …
Kontrola kakovosti surovin za mlevsko industrijo in krmo
Število vzorcev je bilo izredno skromno, saj so bili analizirani le 4 vzorci.
Kontrola vsebnosti GSO ter preverjanje sortne čistosti in pristnosti
Za zunanje naročnike smo opravili analize vsebnosti gensko spremenjenih
organizmov in preverjali sortno čistost in pristnost. Sodelovali smo pri
validacijskih študijah v okviru EC JRC CRL-GMFF ter  ISTA preskuševalnih
testih za preverjanje analitskih laboratorijev.
Pelodna analiza
V letu 2009 je bila pelodna analiza opravljena na 248 vzorcih, kar predstavlja
skoraj 50% več vzorcev kot v letu 2008. Vrste in delež peloda smo določali v
113 vzorcih medu, v 13 vzorcih matičnega mlečka in v 122 vzorcih cvetnega
prahu. 60 vzorcev je bilo analiziranih v okviru letnega naročila Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 36 za potrebe Inšpekcije za kontrolo
69

Poročilo o delu 2009

kakovosti kmetijskih pridelkov, 14 za Potrošniško zvezo Slovenije, 120 za
potrebe strokovne naloge, 13 vzorcev za notranje naročnike, 5 vzorcev pa smo
analizirali v sklopu mednarodnih primerjalnih analiz (BIPEA). Slika 3 prikazuje
del preparata vzorca lipovega medu pri 400 x povečavi.

Pelod lipe (a) in pravega kostanja (b) v vzorcu  lipovega medu
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Cloning and expression of two Phaseolus vulgaris L. drought-responsive serine protease
genes. V: GOLIČNIK, Marko (ur.), BAVEC, Aljoša (ur.). Joint Congress of the Slovenian
Biochemical Society and the Genetic Society of Slovenia with International Participation, Otočec, September 20-23, 2009. Book of abstracts : 8th Meeting of the Slovenian
Biochemical Society : 5th Congress of the Genetic Society of Slovenia : 4th Meeting
of the Slovenian Society of Human Genetics. Ljubljana: Slovenian Biochemical Society:
Genetic Society of Slovenia, 2009, str. 155. [COBISS.SI-ID 3110760]
38. HAUPTVOGEL, Pavol, MEGLIČ, Vladimir, HAUPTVOGEL, René, DROBNÁ, Jarmila,
VERBIČ, Janko, LIPAVIC, Boštjan. Collecting and utilization genetic resources of field
crops in Slovenia and Slovakia. V: MEGLIČ, Vladimir (ur.), BASTAR, Manja-Tina (ur.).
19th EUCARPIA Conference, Genetic Resources Section, May 26th - 29th, 2009, Ljubljana,
Slovenia. Book of abstracts. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2009, str. 22. [COBISS.
SI-ID 3039080]
39. HAUPTVOGEL, René, MEGLIČ, Vladimir, HAUPTVOGEL, Pavol. Use and data
management of germplasm. V: MEGLIČ, Vladimir (ur.), BASTAR, Manja-Tina (ur.). 19th
EUCARPIA Conference, Genetic Resources Section, May 26th - 29th, 2009, Ljubljana,
Slovenia. Book of abstracts. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2009, str. 23. [COBISS.
SI-ID 3039336]
40. JAVORNIK, Branka, MANDELC, Stanislav, RADIŠEK, Sebastjan, JAKŠE, Jernej,
ČERENAK, Andreja, KOZJAK, Petra, ŠATOVIĆ, Zlatko. Studies of Verticillium wilt resistance in hop. V: GOLIČNIK, Marko (ur.), BAVEC, Aljoša (ur.). Joint Congress of the
Slovenian Biochemical Society and the Genetic Society of Slovenia with International
Participation, Otočec, September 20-23, 2009. Book of abstracts : 8th Meeting of the
Slovenian Biochemical Society : 5th Congress of the Genetic Society of Slovenia : 4th
Meeting of the Slovenian Society of Human Genetics. Ljubljana: Slovenian Biochemical
Society: Genetic Society of Slovenia, 2009, str. 94. [COBISS.SI-ID 6193785]
41. KITNER, M., MARAS, Marko, LEBEDA, Aleš, MEGLIČ, Vladimir, ŠMACHOVÁ, Pavla,
NOVOTNÁ, Alžběta, DOLEŽALOVÁ, Ivana. Genetic diversity analysis of wild Lactuca
serriola germplasm collection from North America assessed by ALPF. V: GOLIČNIK,
Marko (ur.), BAVEC, Aljoša (ur.). Joint Congress of the Slovenian Biochemical Society
and the Genetic Society of Slovenia with International Participation, Otočec, September
20-23, 2009. Book of abstracts : 8th Meeting of the Slovenian Biochemical Society : 5th
Congress of the Genetic Society of Slovenia : 4th Meeting of the Slovenian Society of
Human Genetics. Ljubljana: Slovenian Biochemical Society: Genetic Society of Slovenia,
2009, str. 175. [COBISS.SI-ID 311178]
42. KOZMUS, Peter, MEGLIČ, Vladimir, VIRANT-DOBERLET, Meta. Characterisation of
species and population of bumbleebees (Bombus, Latreille and Psithyrus, Lapeletier) in
Slovenia based on morphological and molecular markers. V: Apimondia 2009 : Scientific
programme : oral presentation abstracts and poster list. Montpellier: APIMONDIA, 2009,
str. 102. [COBISS.SI-ID 3112552]
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43. KRATOVALJEVA, Suzana, POPSIMONOVA, Gordana, IVANOVSKA, Sonja, JANKULOSKI, Ljupcho, MEGLIČ, Vladimir. Macedonian genebank: leaf protein content in
regenerated red clover (Trifolium pratense L.) accessions. V: MEGLIČ, Vladimir (ur.),
BASTAR, Manja-Tina (ur.). 19th EUCARPIA Conference, Genetic Resources Section, May
26th - 29th, 2009, Ljubljana, Slovenia. Book of abstracts. Ljubljana: Kmetijski inštitut
Slovenije, 2009, str. 85. [COBISS.SI-ID 3040872]
44. KRATOVALJEVA, Suzana, POPSIMONOVA, Gordana, IVANOVSKA, Sonja, JANKULOSKI, Ljupcho, MEGLIČ, Vladimir. Macedonian genebank: protein content in regenerated
meadow fescue (Festuca pratensis Huds.) accessions. V: MEGLIČ, Vladimir (ur.), BASTAR,
Manja-Tina (ur.). 19th EUCARPIA Conference, Genetic Resources Section, May 26th 29th, 2009, Ljubljana, Slovenia. Book of abstracts. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije,
2009, str. 85. [COBISS.SI-ID 3041896]
45. KRATOVALJEVA, Suzana, POPSIMONOVA, Gordana, IVANOVSKA, Sonja, JANKULOSKI, Ljupcho, MEGLIČ, Vladimir. Macedonian genebank: seed protein content in wild
meadow fescue (Festuca pratensis Huds.) accessions. V: MEGLIČ, Vladimir (ur.), BASTAR,
Manja-Tina (ur.). 19th EUCARPIA Conference, Genetic Resources Section, May 26th 29th, 2009, Ljubljana, Slovenia. Book of abstracts. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije,
2009, str. 86. [COBISS.SI-ID 3041640]
46. KRATOVALJEVA, Suzana, POPSIMONOVA, Gordana, IVANOVSKA, Sonja, JANKULOSKI, Ljupcho, MEGLIČ, Vladimir. Macedonian genebank: seed protein content in
wild red clover (Trifolium pratense L.) accessions. V: MEGLIČ, Vladimir (ur.), BASTAR,
Manja-Tina (ur.). 19th EUCARPIA Conference, Genetic Resources Section, May 26th 29th, 2009, Ljubljana, Slovenia. Book of abstracts. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije,
2009, str. 85. [COBISS.SI-ID 3041128]
47. MARAS, Marko, AGIĆ, Rukie, POPSIMONOVA, Gordana, IBUSOSKA, Afrodita,
IVANOVSKA, Sonja, MEGLIČ, Vladimir. Evaluation of diversity among Macedonian
common bean landraces using morphological and molecular data. V: GOLIČNIK, Marko
(ur.), BAVEC, Aljoša (ur.). Joint Congress of the Slovenian Biochemical Society and the
Genetic Society of Slovenia with International Participation, Otočec, September 20-23,
2009. Book of abstracts : 8th Meeting of the Slovenian Biochemical Society : 5th Congress
of the Genetic Society of Slovenia : 4th Meeting of the Slovenian Society of Human
Genetics. Ljubljana: Slovenian Biochemical Society: Genetic Society of Slovenia, 2009,
str. 174. [COBISS.SI-ID 3111272]
48. MARAS, Marko, BASTAR, Manja-Tina, RAZINGER, Jaka, DRINOVEC, Luka, ŠUŠTAR
VOZLIČ, Jelka, MEGLIČ, Vladimir. Physiological and molecular response of common bean
to drought stress. V: GOLIČNIK, Marko (ur.), BAVEC, Aljoša (ur.). Joint Congress of the
Slovenian Biochemical Society and the Genetic Society of Slovenia with International
Participation, Otočec, September 20-23, 2009. Book of abstracts : 8th Meeting of the
Slovenian Biochemical Society : 5th Congress of the Genetic Society of Slovenia : 4th
Meeting of the Slovenian Society of Human Genetics. Ljubljana: Slovenian Biochemical
Society: Genetic Society of Slovenia, 2009, str. 156. [COBISS.SI-ID 3110504]
49. MARAS, Marko, KAVAR, Tatjana, KIDRIČ, Marjetka, ŠUŠTAR VOZLIČ, Jelka, MEGLIČ,
Vladimir. Molecular responses of common bean to water deficit. V: MEGLIČ, Vladimir
(ur.). Plant breeding and biotechnology in the great Pannonian region - progress and
perspectives : [book of abstracts]. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2009, str. 22.
[COBISS.SI-ID 3030376]
50. MARTINČIČ, Tanja, KAVAR, Tatjana, MARAS, Marko, MANDELC, Stanislav, MEGLIČ,
Vladimir. Transcriptome and proteome analysis of response to drought stress in common
bean (Phaseolus vulgaris L.). V: Plant Genomics European Meetings, 07-10 October, 2009,
Lisbon. 8. Plant GEM Lisbon 2009 : [abstract book]. [Lisbon: S. n.], 2009, str. 67, S1.P.27.
[COBISS.SI-ID 3137384]
51. MUNDA, Alenka, ŠUŠTAR VOZLIČ, Jelka, MEGLIČ, Vladimir. Odpornost slovenskih
genskih virov fižola na fižolov ožig = Resistance of Slovene common bean germplasm
to bean antracnose. V: MAČEK, Jože (ur.). 9. slovensko posvetovanje o varstvu rastlin z
mednarodno udeležbo = 9th Slovenian Conference on Plant Protection with International
Participation, 4.-5. marec 2009, Nova Gorica, Slovenija. Izvlečki referatov. Ljubljana:
Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia, 2009, str.
76-77. [COBISS.SI-ID 2972520]
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52. PELENGIĆ, Radojko, BASTAR, Manja-Tina, RUSJAN, Denis, MEGLIČ, Vladimir.
Identification of grapevine varieties (Vitis vinifera L.) using chemotaxonomical and microsatellite analysis. V: GOLIČNIK, Marko (ur.), BAVEC, Aljoša (ur.). Joint Congress of the
Slovenian Biochemical Society and the Genetic Society of Slovenia with International
Participation, Otočec, September 20-23, 2009. Book of abstracts : 8th Meeting of the
Slovenian Biochemical Society : 5th Congress of the Genetic Society of Slovenia : 4th
Meeting of the Slovenian Society of Human Genetics. Ljubljana: Slovenian Biochemical
Society: Genetic Society of Slovenia, 2009, str. 171. [COBISS.SI-ID 3111016]
53. RUDOLF PILIH, Katarina, MEGLIČ, Vladimir. Biotechnological tools used in cabbage
(Brassica oleracea var. capitata L.) breeding. V: MEGLIČ, Vladimir (ur.). Plant breeding
and biotechnology in the great Pannonian region - progress and perspectives : [book of
abstracts]. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2009, str. 27. [COBISS.SI-ID 3031144]
54. RUDOLF PILIH, Katarina, ŠUŠTAR VOZLIČ, Jelka, MEGLIČ, Vladimir. Evaluation
of white cabbage (Brassica oleracea var. capitata L.) inbred lines to resistance against
black rot (Xanthomonas campestris pv. campestris). V: MEGLIČ, Vladimir (ur.), BASTAR,
Manja-Tina (ur.). 19th EUCARPIA Conference, Genetic Resources Section, May 26th 29th, 2009, Ljubljana, Slovenia. Book of abstracts. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije,
2009, str. 18. [COBISS.SI-ID 3037544]
55. STRAJNAR, Polona, ŠIRCA, Saša, MEGLIČ, Vladimir, UREK, Gregor. Assessment
of resistance to the root knot nematode Meloidogyne ethiopica in lettuce. V: MEGLIČ,
Vladimir (ur.), BASTAR, Manja-Tina (ur.). 19th EUCARPIA Conference, Genetic Resources
Section, May 26th - 29th, 2009, Ljubljana, Slovenia. Book of abstracts. Ljubljana: Kmetijski
inštitut Slovenije, 2009, str. 25. [COBISS.SI-ID 3037288]
56. ŠUŠTAR VOZLIČ, Jelka, MUNDA, Alenka, MARAS, Marko, MEGLIČ, Vladimir. Resistance of common bean (Phaseolus vulgaris L.) germplasm to bean anthracnose and
its application in Slovene breeding programme. V: MEGLIČ, Vladimir (ur.), BASTAR,
Manja-Tina (ur.). 19th EUCARPIA Conference, Genetic Resources Section, May 26th 29th, 2009, Ljubljana, Slovenia. Book of abstracts. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije,
2009, str. 74. [COBISS.SI-ID 3037032]
57. TUCAK, Marijana, ČUPIĆ, Tihomir, POPOVIĆ, Svetislav, STJEPANOVIĆ, Mirko,
GANTNER, Ranko, MEGLIČ, Vladimir. Evaluation and utilization of red clover (Trifolium pratense L.) germplasm collection. V: MEGLIČ, Vladimir (ur.), BASTAR, Manja-Tina
(ur.). 19th EUCARPIA Conference, Genetic Resources Section, May 26th - 29th, 2009,
Ljubljana, Slovenia. Book of abstracts. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2009, str.
30. [COBISS.SI-ID 3040616]
58. TUCAK, Marijana, POPOVIĆ, Svetislav, ČUPIĆ, Tihomir, ŠIMIĆ, Gordana, GANTNER,
Ranko, MEGLIČ, Vladimir. Assessment of alfalfa genetic resources by phenotypic traits
analysis. V: MEGLIČ, Vladimir (ur.), BASTAR, Manja-Tina (ur.). 19th EUCARPIA Conference, Genetic Resources Section, May 26th - 29th, 2009, Ljubljana, Slovenia. Book of
abstracts. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2009, str. 30. [COBISS.SI-ID 3039848]
1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
59. UGRINOVIĆ, Kristina. Kaj daje vonj in okus rukoli?. V: KREFT, Samo (ur.), ČOPIČ,
Alenka. Kvarkadabra v kuhinji : znanstvene razlage kuhanja in prehrane. 1. natis.
Ljubljana: Kvarkadabra - društvo za tolmačenje znanosti, 2009, str. 145-151. [COBISS.
SI-ID 3217000]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA
2.02 Strokovna monografija
60. ČERGAN, Zoran, POVŠE, Valentina. Opisna sortna lista za koruzo 2009, (Opisna sortna lista
Republike Slovenije, 3(2009)1). Ljubljana: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Fitosanitarna uprava Republike Slovenije, 2009. 47 str., tabele. [COBISS.SI-ID 3085672]
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61. ČERGAN, Zoran, ZEMLJIČ, Andrej, POVŠE, Valentina, VERBIČ, Janko, DOLNIČAR, Peter,
KERN, Marjan, UGRINOVIĆ, Kristina, ŠKOF, Mojca, HITI, Fanika. Preskušanje sort poljščin
in zelenjadnic v Sloveniji v letu 2008 = Testing varieties of field crops and vegetables in
Slovenia in 2008, (Prikazi in informacije, 266). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2009.
131 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-6505-38-3. [COBISS.SI-ID 245158912]
62. MAJER, Dušica, DOLENŠEK, Marjan, ČERGAN, Zoran, JEJČIČ, Viktor. Navodila za setev
tretiranega semena koruze. Ljubljana: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2009.
16 str., ilustr. ISBN 978-961-6761-05-5. [COBISS.SI-ID 244524032]
2.08 Doktorska disertacija
63. BUDIČ, Maruška. Proteaze, vpletene v odziv navadnega fižola (Phaseolus vulgaris L.) na
vodni stres : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Budič], 2009. XX, 112 str., ilustr., preglednice. [COBISS.SI-ID 248530432]
2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav
64. BABNIK, Drago, VERBIČ, Jože, ŽNIDARŠIČ, Tomaž, ŠEGULA, Blaž, ŽNIDARŠIČ PONGRAC, Vida, SUŠIN, Janez, VERBIČ, Janko, VELIKONJA BOLTA, Špela, KMECL, Veronika,
VRŠČAJ, Borut. Zmanjševanje presežkov kalija v krmi s travinja : zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na projektu v okviru ciljnega raziskovalnega programa
(CRP) »Konkurenčnost Slovenije 2006-2013« : šifra projekta: V4-0337 = Decreasing of potassium surplus in grassland forage, (KIS - Poročila o raziskovalnih nalogah, 335). [Ljubljana]:
Kmetijski inštitut Slovenije, 2009. 87 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3142504]
65. SIMONČIČ, Andrej, MEGLIČ, Vladimir, LESKOVŠEK, Robert, LEŠNIK, Mario. Zaključno
poročilo o delu na Era-Net Euphresco projektu Strategies for Ambrosia control (AMBROSIA)
- strategija zatiranja pelinolistne ambrozije (AMBROSIA), (KIS - Poročila o raziskovalnih
nalogah, 337). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2009. [3] str. [COBISS.SI-ID 3209320]
66. ŠUŠTAR VOZLIČ, Jelka, MEGLIČ, Vladimir, DOLNIČAR, Peter, IVANČIČ, Anton,
ČERGAN, Zoran, RUDOLF PILIH, Katarina, BOHANEC, Borut, UGRINOVIĆ, Kristina,
MUNDA, Alenka, ŽERJAV, Metka. Genetsko izboljšanje kvalitativnih in kvantitativnih lastnosti ekonomsko pomembnih kmetijskih rastlin za konkurenčno in trajnostno pridelovanje
v Sloveniji : zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na projektu v
okviru ciljnega raziskovalnega programa (CRP) »Konkurenčnost Slovenije 2006-2013« : šifra
projekta: V4-0335 = Genetic improvement of qualitative and quantitative traits of economically important agricultural crops for competitive and sustainable production in Slovenia,
(KIS - Poročila o raziskovalnih nalogah, 333). [Ljubljana]: Kmetijski inštitut Slovenije, 2009.
1 zv. (loč. pag.), tabele, fotogr. [COBISS.SI-ID 2994536]
67. UREK, Gregor, MUNDA, Alenka, SIMONČIČ, Andrej, URBANČIČ ZEMLJIČ, Meta,
ŠKERLAVAJ, Vojko, SCHROERS, Hans-Josef, KAVAR, Tatjana, MODIC, Špela, RAK CIZEJ,
Magda, ZMRZLAK, Marko. Preučevanje odpornosti škodljivih organizmov na nekatera
fitofarmacevtska sredstva : 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 = Study of plant pest and pathogens resistence to some pesticides, (KIS - Poročila
o raziskovalnih nalogah, 332). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2009. 1 zv. (loč. pag.),
tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2942056]
2.13 Elaborat, predštudija, študija
68. VOLK, Tina, REDNAK, Miroslav, CUNDER, Tomaž, BEDRAČ, Matej, PINTAR, Marjeta,
MOLJK, Ben, ZEMLJIČ, Andrej, ŠKOF, Mojca. Poročilo o stanju kmetijstva, živilstva in
gozdarstva v letu 2007, (KIS - Poročila o strokovnih nalogah, 120). Ljubljana: Kmetijski inštitut
Slovenije, 2008. 1 zv. + 2 pril., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3006312]
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69. ČERGAN, Zoran, DOLNIČAR, Peter, UGRINOVIĆ, Kristina, ŠKOF, Mojca, VERBIČ, Janko,
RUTAR, Romana, ŽITEK, Drago, ZEMLJIČ, Andrej, KORUZA, Boris, AMBROŽIČ TURK, Barbara, POVŠE, Valentina (ur.). Poročilo o strokovnih nalogah s področja varstva in registracije
sort rastlin ter semenarstva za leto 2008, (KIS - Poročila o strokovnih nalogah, 117). Ljubljana:
Kmetijski inštitut Slovenije, 2009. 57 str., pril., tabele. [COBISS.SI-ID 2929256]
70. UGRINOVIĆ, Kristina, ŠKOF, Mojca, KORUZA, Boris, GODEC, Boštjan, PELENGIĆ,
Radojko, OSVALD, Jože, JAKŠE, Marijana, KACJAN-MARŠIĆ, Nina, ŽNIDARČIČ, Dragan,
JERAŠA, Matej. Poročilo o strokovnih nalogah s področja posebnega preizkušanja sort za
opisno sortno listo za leto 2008, (KIS - Poročila o strokovnih nalogah, 119). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2009. 77 str., pril., tabele. [COBISS.SI-ID 2975336]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)
3.11 Radijski ali TV dogodek
71. DOLNIČAR, Peter. Nasveti o krompirju - odgovori na vprašanja poslušalcev. Ljubljana:
Radio Slovenija, oddaja Svetovalni servis jutranjega 1. programa, 12. feb. 2009. [COBISS.
SI-ID 2904680]
72. DOLNIČAR, Peter. Priprava krompirja za saditev. Ljubljana: Radio Slovenija, 1. program, oddaja Kmetijski nasveti, 27. jan. 2009. [COBISS.SI-ID 2900328]
73. DOLNIČAR, Peter. Prodaja semenskega krompirja. Ljubljana: Radio Slovenija, 1. program, oddaja Kmetijski nasveti, 9. jan. 2009. [COBISS.SI-ID 2900072]
74. ŠKOF, Mojca. Čas je za nakup semena. 20. jan. 2009; Ljubljana: Radio Slovenija, 1.
program, oddaja Torkove koreninice. [COBISS.SI-ID 2954344]
75. ŠKOF, Mojca. Čas je za spravilo čebule. 18. avg. 2009; Ljubljana: Radio Slovenija, 1.
program, oddaja Torkove koreninice. [COBISS.SI-ID 3184744]
76. ŠKOF, Mojca. Fižol. 12. maj 2009; Ljubljana: Radio Slovenija, 1. program, oddaja
Torkove koreninice. [COBISS.SI-ID 3183976]
77. ŠKOF, Mojca. Motovilec. 8. dec. 2009; Ljubljana: Radio Slovenija, 1. program, oddaja
Torkove koreninice. [COBISS.SI-ID 3186024]
78. ŠKOF, Mojca. Opravila med shranjevanjem zelenjave. 24. nov. 2009; Ljubljana: Radio
Slovenija, 1. program, oddaja Torkove koreninice. [COBISS.SI-ID 3185512]
79. ŠKOF, Mojca. Opravila v oktobru. 29. sep. 2009; Ljubljana: Radio Slovenija, 1. program,
oddaja Torkove koreninice. [COBISS.SI-ID 3185000]
80. ŠKOF, Mojca. Oskrba sadik v rastlinjaku. 17. mar. 2009; Ljubljana: Radio Slovenija,
1. program, oddaja Torkove koreninice. [COBISS.SI-ID 2954856]
81. ŠKOF, Mojca. Presajanje radiča in endivije. 4. avg. 2009; Ljubljana: Radio Slovenija,
1. program, oddaja Torkove koreninice. [COBISS.SI-ID 3184488]
82. ŠKOF, Mojca. Priprava setvenega načrta. 6. jan. 2009; Ljubljana: Radio Slovenija, 1.
program, oddaja Torkove koreninice. [COBISS.SI-ID 2954088]
83. ŠKOF, Mojca. Priprava zelja za kisanje. 13. okt. 2009; Ljubljana: Radio Slovenija, 1.
program, oddaja Torkove koreninice. [COBISS.SI-ID 3185256]
84. ŠKOF, Mojca. Tekoča opravila v mesecu maju. 26. maj 2009; Ljubljana: Radio Slovenija,
1. program, oddaja Torkove koreninice. [COBISS.SI-ID 3185256]
85. ŠKOF, Mojca. Vzgoja sadik pora. 17. feb. 2009; Ljubljana: Radio Slovenija, 1. program,
oddaja Torkove koreninice. [COBISS.SI-ID 2954600]
86. UGRINOVIĆ, Kristina. Jesenska priprava tal. 27. okt. 2009; Ljubljana: Radio Slovenija,
1. program, oddaja Torkove koreninice. [COBISS.SI-ID 3183464]
88. UGRINOVIĆ, Kristina. Kako sami izmerimo pH tal?. 10. nov. 2009; Ljubljana: Radio
Slovenija, 1. program, oddaja Torkove koreninice. [COBISS.SI-ID 3183720]
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89. UGRINOVIĆ, Kristina. Presajanje plodovk. 28. apr. 2009; Ljubljana: Radio Slovenija,
1. program, oddaja Torkove koreninice. [COBISS.SI-ID 3181928]
90. UGRINOVIĆ, Kristina. Prve setve. 17. feb. 2009; Ljubljana: Radio Slovenija, 1. program,
oddaja Torkove koreninice. [COBISS.SI-ID 3181416]
91. UGRINOVIĆ, Kristina. Redkvica. 1. sep. 2009; Ljubljana: Radio Slovenija, 1. program,
oddaja Torkove koreninice. [COBISS.SI-ID 3182952]
92. UGRINOVIĆ, Kristina. Setve in presajanje na prosto. 14. apr. 2009; Ljubljana: Radio
Slovenija, 1. program, oddaja Torkove koreninice. [COBISS.SI-ID 3181672]
93. UGRINOVIĆ, Kristina. Sladki komarček. 23. jun. 2009; Ljubljana: Radio Slovenija, 1.
program, oddaja Torkove koreninice. [COBISS.SI-ID 3182696]
94. UGRINOVIĆ, Kristina. Tekoča opravila na vrtu. 15. sep. 2009; Ljubljana: Radio Slovenija, 1. program, oddaja Torkove koreninice. [COBISS.SI-ID 3183208]
95. UGRINOVIĆ, Kristina. Tekoča opravila, ukrepi po toči. 9. jun. 2009; Ljubljana: Radio
Slovenija, 1. program, oddaja Torkove koreninice. [COBISS.SI-ID 3182184]
3.15 Prispevek na konferenci brez natisa
96. ČERGAN, Zoran, BABNIK, Drago. Načini gospodarjenja na kmetijah : predavanje
na izobraževanju kmetijskih svetovalcev: Kmetijsko okoljski kazalci - stanje, trendi in
primerjava z državami EU, organizator: Kmetijski inštitut Slovenije in Kmetijsko gozdarska
zbornica Slovenije, Ljubljana, 12. nov. 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 3164008]
97. ČERGAN, Zoran, DOLNIČAR, Peter, VERBIČ, Janko, ZEMLJIČ, Andrej, MEGLIČ,
Vladimir. Biotska raznovrstnost v kmetijstvu - kmetijske rastline : predavanje na
izobraževanju kmetijskih svetovalcev: Kmetijsko okoljski kazalci - stanje, trendi in primerjava z državami EU, organizator: Kmetijski inštitut Slovenije in Kmetijsko gozdarska
zbornica Slovenije, Ljubljana, 12. nov. 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 3161704]
98. DOLNIČAR, Peter. Novosti v pridelovanju in skladiščenju krompirja : predavanje na
posvetu Dan krompirja, Komenda, 2. okt. 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 3238760]
99. VERBIČ, Janko, VRŠČAJ, Borut, VERNIK, Tomaž. Varovana območja narave in kmetijstvo : predavanje na izobraževanju kmetijskih svetovalcev: Kmetijsko okoljski kazalci
- stanje, trendi in primerjava z državami EU, organizator: Kmetijski inštitut Slovenije in
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Ljubljana, 12. nov. 2009. 2009. [COBISS.SI-ID
3162984]
100. ZEMLJIČ, Andrej. Sortiment pšenice v Sloveniji : predavanje na strokovnem srečanju
Dan pšenice, Novo mesto, 10. jun. 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 3128424]
3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa
101. GERIČ STARE, Barbara, MARAS, Marko, DOLNIČAR, Peter, MAVRIČ, Irena, MEGLIČ,
Vladimir. Microarray studies of mechanisms in development of necrosis on potato tubers
due to potato virus YNTN infection : predstavljeno na EMBO Practical Course: Analysis
and Informatics of Microarray Data, 12 - 17 October 2009, European Bioinformatics
Institute, Hinxton, Cambridge, UK. 2009. [COBISS.SI-ID 3140968
102. UGRINOVIĆ, Kristina. Sortiment in pridelava paradižnika za svežo rabo : predavanje na strokovnem zelenjadarskem posvetu Alternativne možnosti povečanja prihodka
pri pridelavi zelenjave, na 47. kmetijsko živilskem sejmu AGRA, 31. avg. 2009. 2009.
[COBISS.SI-ID 3082600
103. ZEMLJIČ, Andrej. Onesnaženje pšenice z mikotoksini: vpliv sort, gnojenja in lokacij
pridelovanja : predavanje na strokovnem srečanju Dan koruze, Rakičan, 23. sep. 2009.
2009. [COBISS.SI-ID 3113320

78

Kmetijski inštitut Slovenije

3.25 Druga izvedena dela
104. DOLNIČAR, Peter. Zgodovinski pregled širjenja krompirja po svetu : predavanje za
Sadjarsko-vrtnarsko društvo Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Ljubljana, 26. jan. 2009. 2009.
[COBISS.SI-ID 2900584
105. DOLNIČAR, Peter. Žlahtnjenje krompirja na Kmetijskem inštitutu Slovenije in sortni
izbor 2009 : predavanje za Sadjarsko-vrtnarsko društvo Ljubljana, Biotehniška fakulteta,
Ljubljana, 26. jan. 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 2900840
106. MEGLIČ, Vladimir. Možnost kontaminacije konvencionalnih rastlin s cvetnim prahom
GSR v naravnem okolju po posameznih vrstah rastlin : Predavanje na izobraževanju za
kmetijske inšpektorje v organizaciji MKGP Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana, 29. sep.
2009. 1997. [COBISS.SI-ID 3118696
107. ŠKOF, Mojca. Najpogostejše težave pri pridelavi kapusnic : predavanje na izobraževanju
za kmete in svetovalce: Zelenjadarske urice, Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana, 1. dec.
2009. 2009. [COBISS.SI-ID 3179368
108. ŠKOF, Mojca. Sortiment zelja : predavanje na izobraževanju za kmete in svetovalce:
Zelenjadarske urice, Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana, 1. dec. 2009. 2009. [COBISS.
SI-ID 3180136
109. ŠUŠTAR VOZLIČ, Jelka. Postopek vzorčenja rastlin na polju z namenom ugotavljanja
gensko spremenjenih rastlin : Predavanje na izobraževanju za kmetijske inšpektorje v
organizaciji MKGP Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana, 29. sep. 2009. 1997. [COBISS.
SI-ID 3118184
110. UGRINOVIĆ, Kristina. Pridelovanje in sortiment paprike v tipu zelene/rdeče babure
: predavanje na izobraževanju za kmete in svetovalce: Zelenjadarske urice, Kmetijski
inštitut Slovenije, Ljubljana, 1. dec. 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 3180392
111. ZEMLJIČ, Andrej, ŠMIDOVNIK, Tone. Setev ozimnih žit : predavanje na sestanku
strokovnih skupin za poljedelstvo in vrtnarstvo pri KGZS, Ljubljana, 18. sep. 2009. 2009.
[COBISS.SI-ID 3128680

SEKUNDARNO AVTORSTVO
Urednik
112. MEGLIČ, Vladimir (ur.). Plant breeding and biotechnology in the great Pannonian region - progress and perspectives : [book of abstracts]. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije,
2009. 32 str. ISBN 978-961-6505-41-3. [COBISS.SI-ID 245701120]
113. 19th EUCARPIA Conference, Genetic Resources Section, May 26th - 29th, 2009,
Ljubljana, Slovenia, MEGLIČ, Vladimir (ur.), BASTAR, Manja-Tina (ur.). Book of abstracts.
Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2009. 101 str. ISBN 978-961-6505-40-6. [COBISS.
SI-ID 245700608]
114. MEGLIČ, Vladimir (ur.), VERBIČ, Janko (ur.). Plant genetic resources in picture :
photo exhibit[i]on at the ocassion of 19th EUCARPIA Conference, Genetic Resources
Section, Ljubljana, Slovenia, May 26th-29th, 2009 = Rastlinski genski viri v sliki : fotografska razstava ob 19. konferenci EUCARPIA - sekcije za genske vire. Ljubljana: Kmetijski
inštitut Slovenije, 2009. [4] str., fotogr. [COBISS.SI-ID 3015528]
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Oddelek za živinorejo
Predstojnik
dr. Drago Babnik
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Na Oddelk za živinorejo je bilo konec leta 2009 zaposlenih 19 raziskovalcev
(5 z doktoratom znanosti, 3 z magisterijem ter 11 z univerzitetno izobrazbo od
katerih imajo trije status mladega raziskovalca) in 11 tehničnih sodelavcev (5 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
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
Vpliv sporno seme in virusov na razvoj in dolgoživost kranjske čebele, Apis
mellifera camica (J4-2299)
Nosilec: prof. dr.  Aleš Gregorc
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Opredelitev prehranske vrednosti tradicionalno prirejenega mleka (V4-0517)
Nosilec: dr. Jože Verbič
Zmanjševanje presežkov kalija v krmi s travinja (V4-0337)
Nosilec: dr. Drago Babnik
Biološki in tehnološki vplivi na razvoj osebkov čebelje družine (1000-05310177)
Mentor: prof. dr. Aleš Gregorc
Mlada raziskovalka: Lucija Žvokelj
Dovzetnost avtohtone kranjske čebele (Apis mellifera carnica) za spore Nosema apis
in Nosema ceranae, njihov vpliv na posamezne čebele in čebeljo družino
Mentor: prof. dr. Aleš Gregorc
Mlada raziskovalka: Mateja Soklič
Vpliv genetskega polimorfizma na kakovost pršuta (1000-06-310055)
Mentorica: dr. Marjeta Čandek Potokar
Mladi raziskovalec: Martin Škrlep

MEDNARODNI PROJEKTI
6. OP – 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. OP – 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
Mednarodni projekt (PROTEUS; Slovenija-Francija): Vpliv genetskega polimorfizma
na senzorično kakovost pršuta
Nosilka: dr. Marjeta Čandek Potokar
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STROKOVNO DELO
Strokovne naloge v govedoreji
Kontaktna oseba: Tomaž Perpar
Sodelavci: dr. Drago Babnik, Andreja Opara, 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, Frančišek Volovlek, Vesna Lokar (Oddelek za sadjarstvo
in vinogradništvo), Pavle Zdešar (Čebelarska zveza Slovenije)

PEDAGOŠKO DELO IN IZOBRAŽEVANJE
Pedagoško delo
V letu 2009 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 Prehrana domačih živali in krma, 3. letnik visokošolskega
strokovnega študija zootehnike (izredni).
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani. Sodelovanje pri
predmetu Osnove prehrane, 2. letnik visokošolskega strokovnega
študija zootehnike.
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani. Sodelovanje pri
predmetu Osnove prehrane, 3. letnik visokošolskega strokovnega
študija agronomije.

prof. dr. Aleš
Gregorc

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru. Nosilec predmeta: dodiplomski študij Čebelarstvo I in II;
podiplomski študij 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
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Mentorstvo
dr. Jože Verbič
dr. Marjeta
Čandek Potokar

KNEZ, Primož. Sestava in neto energijska vrednost travne silaže
na območju občine Radeče: diplomsko delo, visokošolski strokovni
študij. Ljubljana, 2009, 40 s.
JURIČ, Nežka. Analiza rezultatov pitanja telet "Pohorje beef":
diplomsko delo, univerzitetni študij. Maribor, 2009, 37 s.

Strokovno izobraževanje
V letu 2009 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: 1) program strokovnega izpopolnjevanja za izvajalce strokovnih
nalog v živinoreji, in 2) 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 bil
namenjen predvsem vodjem drugih priznanih organizacij v govedoreji. V letu 2009
se je na petih usposabljanjih (od tega enem dvodnevnem) skupaj usposabljalo
239 udeležencev, od tega 196 na osnovnem programu usposabljanja za izvajalce
strokovnih nalog v govedoreji in 43 na osnovnem programu usposabljanja za
izvajalce najzahtevnejših strokovnih nalog v govedoreji.

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 metodo merjenja odboja bližnje infrardeče svetlobe (Near Infrared Reflectance
Spectroscopy – NIRS) smo v letu 2009 za različne naročnike analizirali 233
vzorcev posevkov trav, travno-deteljnih mešanic in detelj, 160 vzorcev koruze
za siliranje, 91 vzorcev travnih silaž, 55 vzorcev koruznih silaž in 44 vzorcev
mrve. V vseh vzorcih smo poleg koncentracije surovih beljakovin, surove
vlaknine in pepela določili tudi vsebnost presnovljive energije in neto energije
za laktacijo. Pri vzorcih koruze za siliranje smo določili tudi vsebnost škroba
in celulazno prebavljivost.
84

Kmetijski inštitut Slovenije

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

OPIS NALOG IN RAZISKAV
Končani Projekti
Ostanki pesticidov v fermentiranem in svežem cvetnem prahu, ki so ga nabrale
čebele v tretiranem nasadu jablan
Kontaktna oseba: Maja Ivana Smodiš Škerl  
Sodelavci: Marjan Kokalj, dr. Špela Velikonja Bolta, dr. Helena Baša Česnik,
prof.dr. Aleš Gregorc
Spomladi leta 2006 smo izvedli analize ostankov sredstev za varstvo rastlin, ki se
običajno uporabljajo v nasadih sadnega drevja. Ugotavljali smo vsebnost ostankov
dveh insekticidov: diazinon (Oleodiazinon©) in tiakloprid (Calypso©) ter fungicida
difenokonazol (Score©) v cvetnem prahu in izkopancu (fermentiranem cvetnem
prahu). Želeli smo ugotoviti, ali so v cvetnem prahu in izkopancu neposredno po
škropljenju prisotni ostanki teh sredstev in v kakšni količini, pod pogojem, da
se škropljenje izvede v času, ko so čebele v panju in v najmanjših priporočenih
odmerkih. V poskusni sadovnjak Brdo pri Lukovici (KIS) in sadovnjak v Čadovljah
na Gorenjskem smo postavili nekaj čebeljih družin. Sadjarji so skrbeli za redno
košnjo podrasti in škropljenje izvajali ponoči v brezvetrju. Vzorce cvetnega
prahu smo zbirali s pomočjo osmukalnikov, iz satja pa smo nabrali izkopanec.
Po škropljenju sadnega drevja nismo opazili mrtvic pred panji. V Centralnem
laboratoriju Kmetijskega inštituta smo izvedli analize prisotnosti diazinona,
tiakloprida in difenokonazola v zbranih vzorcih cvetnega prahu. Prvi dan po
škropljenju smo našli ostanke diazinona (1,98 mg/kg) in tiakloprida (0,09 mg/
kg), šesti in deseti dan pa so se vsebnosti zmanjševale oziroma so bile pod
mejo detekcije. V izkopancu iz Brda smo 16. dan našli ostanke diazinona (0,09
mg/kg), v Čadovljah pa 18. dan (0,05 mg/kg). Tiakloprid in difenokonazol smo
v cvetnem prahu iz Brda našli prvi dan (0,09 in 0,01 mg/kg), po šestih dneh
pa je bila vsebnost tiakloprida pod mejo detekcije. V Čadovljah smo ostanke
tiakloprida našli še šesti dan, v izkopancu pa je bil desetega dne že pod mejo
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detekcije. Če bi čebele pojedle velike količine kontaminiranega cvetnega prahu,
bi bile maksimalno izpostavljene sistemskim insekticidom. Ostanki so prisotni še
v izkopancu, čeprav v manjših količinah kot v svežem cvetnem prahu. Oralna
LD50 je za diazinon 0,09 µg na čebelo, za tiakloprid pa 17,32 µg na čebelo.
LD50 spojin je bil prenizek za posamezno čebelo, saj bi v nasprotnem primeru
morala ena čebela zaužiti zelo veliko količino cvetnega prahu, da bi bil dosežen
toksični učinek. Ostanki so v čebelji hrani še nekaj časa prisotni in domnevno
subklinično učinkujejo na zalego in čebele.
Lokalizacija stresnih proteinov in celična smrt v hipofaringealnih žlezah delavk
medonosne čebele (Apis mellifera carnica) po tretiranju z imidaklopridom
in kumafosom
Kontaktna oseba: Maja Ivana Smodiš Škerl  
Sodelavec: prof. dr. Aleš Gregorc
V okviru tri leta trajajočega projekta 2006–2008 smo na v poletnem času izvedli
več poskusov. Ugotavljali smo spremembe, ki se pojavijo v celicah hipofaringealnih
žlez (hypopharyngeal glands, HPG) čebel delavk različnih starosti, ki so bile pod
vplivom stresa zaradi fitofarmacevtskih sredstev (FFS). Delavke smo označili
po starosti in jih razvrstili v štiri skupine: 1 do 6 dni, 7 do 12 dni, 13 do 18

Histološka slika goltnih žlez 6 dni stare delavke,
meritve premera mešičkov s programom AxioVision
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dni in več kot 19 dni. Krmili smo jih s sladkorno raztopino, ki smo ji v skrbno
določenem razmerju primešali imidakloprid (Gaucho) oziroma kumafos (Perizin).
Delavke so bile med poskusom za 24, 48 in 72 ur nameščene v kletke. Histološke
rezine HPG smo v histokemičnem postopku obdelali s stresnimi proteini (Heat
shock proteins, Hsp 70 in Hsp 90) in s posebnimi kiti ApopTag in ISCDDK
(In situ cell death detection kit) ter na ta način ugotavljali stopnjo smrti celic v
lobulih (mešičkih) HPG. Vzorce smo pregledali pod mikroskopom. Med poskusi
so bile čebele označene, tako da smo lahko natančno spremljali razvoj žlez.
Ko smo izmerili premer lobulov pri vseh štirih starostnih skupinah delavk (1–6
dni, 7–12 dni, 13–18 dni in 19–32 dni), smo ugotovili, da na velikost lobulov
HPG vplivata čas delovanja FFS in starost delavk. Razvoju žlez je škodoval
tako imidakloprid kot kumafos, to pa lahko opazimo že v spremembi velikosti
lobulov. Tretirane delavke so imele manjše lobule v primerjavi z netretiranimi. V
naši raziskavi smo pokazali, da je uživanje imidakloprida in kumafosa zaviralno
vplivalo na razvoj HPG. Pomanjkljiv razvoj HPG ima lahko resne posledice
za razvoj celotne družine. Delavke ne morejo proizvesti dovolj kakovostnega
matičnega mlečka, prav tako pa prehitro zamenjajo vlogo v čebelji družini. Zato
so morfološke meritve HPG lahko dodatna in uporabna metoda za določanje
subkliničnih (subletalnih) vplivov FFS na čebele.
Zmanjševanje presežkov kalija v krmi s travinja
Kontaktna oseba: dr. Drago Babnik
Sodelavci: Janez Sušin, dr. Jože Verbič, Janko VERBIČ, mag. Vida Žnidaršič
Pongrac, Tomaž Žnidaršič
Na intenzivnih govedorejskih kmetijah se srečujemo s presežki kalija (K) v
krmi, zato smo v okviru projekta proučevali vzroke za razhajanja med rezultati
analiz tal glede vsebnosti dostopnega K v tleh in K v krmi. 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 K v krmi ter založenostjo tal s K in drugimi lastnostmi tal. Ugotovili
smo, da je determinacijski koeficient med K v krmi in rastlinam dostopnim K
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 K+ 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 K v travi, kakor tudi ne realnih potreb po gnojenju travinja
s kalijevimi gnojili.
Vzporedno smo proučevali vpliv gnojenja z devetimi odmerki kalijevega gnojila
(od 0 do 400 kg K2O/ha) na vsebnost dostopnega kalija (K) v tleh in posledično
na pridelek, hranilno vrednost ter vsebnost K, Ca, P in Mg v trpežni ljuljki prve
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in druge košnje. Pri prvi in drugi košnji je bil največji pridelek sušine dosežen
pri vsebnosti 16 mg dostopnega K2O na 100 g tal, oziroma pri vsebnosti 24 g
K na kg sušine v travi in/ali 50 g K na kg celične vsebine. Pri intenzivnejšem
gnojenju, ko je založenost tal z dostopnim K naraščala, se je pridelek prve
košnje zmanjševal, hranilna vrednost trave se ni bistveno spreminjala, zelo pa
se je povečala vsebnost K in zmanjšala vsebnost Ca in Mg v travi. Neugodno
razmerje K/(Ca+Mg), ki poveča nevarnost pašne tetanije (>2,2 mEq) se je
pojavilo pri založenosti tal nad 40 mg K2O oziroma ko je vsebnost K v sušini
trave narasla nad 30 g na kg. Značilno (p<0,05) zmanjšanje pridelka sušine
lahko pričakujemo pri založenosti tal manjši od 10 mg K2O na 100 g tal, to
je, ko vsebnost K v travi pade pod 15 g na kg sušine oziroma pod 35 g K v
celični vsebini. Rezultati poskusa so pokazali, da bi bilo načrtovanje gnojenja
s kalijevimi gnojili na podlagi K v krmi strokovno korektno in zanesljivejše od
načrtovanja na podlagi analiz dostopnega K v tleh po AL metodi.
Vpliv genetskega polimorfizma na genih PRKAG3 in CAST na lastnosti stegen
s stališča predelave v pršut
Sodelavci: Martin Škrlep, dr. Marjeta Čandek Potokar, dr. Tatjana Kavar, prof.
dr. Božidar Žlender, dr. Maria Hortós, dr. Pere Gou, dr. Jacint Arnau, dr.
Gary Evans, dr. Olwen Southwood, dr. Alejandro Diestre, dr. Nathalie Robert,
Christoph Dutertre, dr. Véronique Santé-Lhoutellier.
Ugotavljali smo pogostnost genotipov za gena PRKAG3 in CAST in njihov vpliv
na lastnosti stegen  primernih za pršut pri prašičih treh komercialnih križanj
(v treh državah, Franciji, Sloveniji in Španiji). Vzorcem stegen smo določili
genetske polimorfizme PRKAG3Ile199Val, CASTLys249Arg in CASTSer638Arg.
Ocenili smo lastnosti stegen zanimive s stališča proizvodnje za pršut tj. maso
krojenih stegen, debelino podkožne slanine, pH v mišici semimembranosus
(SM), barvo mišice gluteus medius (GM). Frekvenca genotipov, kot tudi njihov
vpliv na lastnosti stegen je bil odvisen od države, ki so se med seboj razlikovale
tako v uporabljeni liniji prašičev kot v merilih za izbiro stegen za pršut. Glede
povezave preučevanih genetskih polimorfizmov z lastnostmi stegna zanimivimi
s stališča predelave v pršut  smo ugotovili značilen vpliv polimorfizma PRKAG3
Ile199Val na težo krojenega stegna in barvo v primeru Francije, na debelino
slanine, barvo v primeru Slovenije in na pH vrednost v primeru Španije.
CASTLys249Arg polimorfizem je imel značilen vpliv na težo stegna v primeru
Slovenije, v primeru Francije pa je polimorfizen CASTSer638Arg značilno vplival
na barvo. V primeru Španije je bil vpliv polimorfizmov CAST gena neznačilen.
Glede na naše rezultate, se zdi vpliv gena PRKAG3 na lastnosti pomembne
za proizvodnjo pršuta bolj pomemben kot vpliv gena CAST. Rezultati glede
vpliva genetskih polimorfizmov so se razlikovali glede na državo, kar kaže na
interakcije z drugimi genetskimi ali okoljskimi dejavniki.
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POVZETKI OSTALIH PROJEKTOV IN NALOG
Register rejcev in register živali
Kontaktna oseba: Tomaž Perpar
V centralni podatkovni zbirki Govedo (CPZ Govedo) je bilo 31.12.2009 registriranih
463.208 aktivnih govedi na 37.428 kmetijah. Število kmetij, ki rede govedo je v
letu 2009 padlo, kljub temu se je na račun povečanja števila govedi na kmetijo
povečalo skupno število goved. Število kmetij, ki rede krave (29.732 kmetij)
in število krav (169.449 krav) pada, čeravno se je v zadnjih 7 letih povečalo
povprečno število krav iz 4,6 na 5,7 krave na kmetijo. Kontrolo prireje vodimo v
rejah molznic in v rejah dojilj. V kontrolo prireje mleka je bilo konec leta 2009
vključeno 4.706 kmetij s 83.019 kravami. To so nadpovprečno velike kmetije, saj
rede 3 krat več krav na kmetijo (17,6) kot povprečna slovenska kmetija. Število
kmetij v kontroli prireje mleka pada, povečuje pa se število krav na kmetijo
in skupno število krav v kontroli. Kontrolo prireje mesa vršimo v rejah dojilj,
vključeno pa je le 41 kmetij in 724 dojilj.
Kontrola mlečnosti
Kontaktni osebi: Marija Sadar, Tomaž Perpar
V čredah s kravami molznicami izvajamo različne ravni kontrole. Najpogostejša
je kontrola prireje mleka. V letu 2009 se je v veliki večini izvajala po AT4
metodi, po A4 metodi je bila narejena kontrola le pri 89 kontrolah, kjer je bilo
kontroliranih 4.906 krav. Na 4.706 kmetijskih gospodarstvih je bilo 31.12.2009

Število kmetij in število živali na kmetijo v CPZ Govedo na dan 31.12.2009
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vključenih v kontrolo prireje mleka 83.019 krav ali 78,0 % 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 17,6 krav molznic,
pred enim letom 17,0.
Mlečnost kontroliranih krav v letu 2009 smo izračunali na delnih, do sedaj
znanih podatkih. Končni uradni obračun bo znan v sredini marca. V delni
obračun je upoštevanih 80.400 laktacijskih zaključkov. Mlečnost je manjša kot
v letu 2008 za 33 kg, vsebnost maščob se je znižala za eno 0,05 odstotne točke,
vsebnost beljakovine pa je narasla za 0,05 odstotne točke. S prvim majem 2008
smo uvedli spremembo korekcijskih faktorjev za oceno dnevnih količin mleka,
ki odpravljajo sistematično podcenjevanja deleža beljakovin, kar se odraža na
povečanju vsebnosti beljakovin tudi v letu 2009. Povprečna mlečnost je znašala
6010 kg mleka s 4,00 % maščobe in 3,31 % beljakovin. V primerjavi z letom
poprej sta se pri vseh pasmah mlečnost in vsebnost maščob zmanjšali, vsebnost
beljakovin pa povečala.  
Ocenjena* mlečnost krav v kontroli prireje mleka, Slovenija 2009
Pasma
LS
LSX
LS+LSX
ČB
RJ
CK
Druge
Slovenija 2009
Slovenija 2008

Standardna laktacija*

Število
laktacijskih
zaključkov

Mleko
kg

22.257
10.386
32.643
30.293
12.640
8
4.816
80.400
80.669

4961
5570
5155
7185
5478
2819
5827
6010
6043

Maščobe
kg
%
201,7
4,07
226,7
4,07
209,7
4,07
282,4
3,93
222,3
4,06
120,6
4,28
232,6
3,99
240,4
4,00
244,6
4,05

Beljakovine
kg
%
166,9
3,36
185,9
3,34
172,9
3,35
233,5
3,25
184,9
3,38
96,2
3,41
192,5
3,30
198,8
3,31
197,3
3,26

* Vsi podatki za izračun mlečnosti v letu 2009 še niso poznani, zato se bodo rezultati še delno
spreminjali. Uradni obračun bo znan v sredini marca 2010.

Prilagoditev CPZ Govedo za potrebe centralnega registra razmnoževanja
govedi
Kontaktna oseba: Tomaž Perpar
Sodelavca: mag. Janez Jeretina, mag. Betka Logar
Kmetijski inštitut Slovenije v okviru Centralne podatkovne zbirke Govedo vodi
register osemenitev in pripustov za potrebe izvajanja strokovnih nalog v okviru
STRP, v dogovoru z MKGP pa tudi za potrebe vodenja Centralnega registra
90

Kmetijski inštitut Slovenije

razmnoževanja za govedo. V ta namen smo že izvedli delno nadgradnjo te
zbirke, delno pa jo bo potrebno še narediti. V letu 2009 smo med drugim
razvili modul za vnos haremskih pripustov. Potrdilo o haremskem pripustu
izpolni rejec oz. izvajalec haremskega pripusta v treh izvodih od katerih en
izvod obdrži, eden ostane gospodarstvu, ki je krave/telice dalo v pripust,
tretjega pa pošlje na zavod. Prek omenjene aplikacije na zavodu vnesejo
sezname plemenic, ki so bile ob določenem času, na določeni lokaciji v stiku
s plemenjakom. Le na podlagi poznanega obdobja, ko je bila plemenica v
kontaktu s plemenjakom je ob njeni telitvi mogoče določiti očeta potomca
in predviden datum obrejitve.

Spletna aplikacija za spremljanje haremskih pripustov
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Napovedovanje mlečnosti krav v standardni laktaciji na osnovi prvih
kontrol
Kontaktna oseba: mag. Janez Jeretina
Na potek laktacijske krivulje molznic in posledično količino prirejenega mleka,
vpliva mnogo različnih dejavnikov, ki imajo osnovo v genotipu krav in okoliških
vplivih. Na izboljšanje slednjih lahko vplivamo s pravilnim pristopom reje. V
raziskavo smo vključili 572.745 standardnih laktacij iz obdobja med 01.01.2000
do 01.08.2009 in preračunali mlečnosti po Wood-ovem modelu. Razporeditev
dobljenih krivulj je pokazala, da je bilo 70,5%  krivulj pravilnih oblik laktacijske
krivulje, ostale pa so bile nepravilnih oblik in smo jih iz nadaljnje obdelave
izločili. Priporočene standarde laktacijskih krivulj smo ocenili za mlečnosti od
3.000 do 12.000 kg in razmiki po 100 kg. Dobili smo 257 standardov mlečnih

Prikaz potencialne in ocenjene laktacijske krivulje  

krivulj, ki jih uporabljamo za oceno potencialne mlečnosti in oceno mlečnosti
v standardni laktaciji krave. Primerjali smo krivuljo za 7000 kg mleka s
priporočenim standardom po Morant in Gnanasakthy za isto mlečnost. Obliki
krivulj se med seboj razlikujeta, pri čemer so naše krivulje bolj sploščene in
imajo večjo mlečno vztrajnost kot smo pričakovali. V okviru raziskave smo
izdelali tudi spletni modul, ki omogoča vpogled v potencialno, ocenjeno in
dejansko mlečnost krave. Poleg grafične predstavitve poteka krivulje je podan
izračun razlike med potencialno in ocenjeno mlečnostjo, prikaz prehranske
oskrbe živali, osemenitev in indeks somatskih celic.
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Preučevanje vplivov okolja na prirejo
Kontaktna oseba: Janez Jenko
Zagotavljanje ustreznih klimatskih razmer v hlevih za rejo krav molznic
vzporedno s prilagoditvami pri krmljenju molznic v času poletne
vročine zmanjšuje negativne učinke vročinskega stresa. Vročinski stres
ocenjujemo s pomočjo temperaturno-vlažnostnega indeksa (TVI), ki ga
izračunavamo po enačbi: TVI = (1,8 • T + 32) – ((0,5 – 0.0055 • RV) • (1,8 • T – 26))
kjer je TVI temperaturno-vlažnostni indeks, T temperatura in RV relativna
vlažnost. V letu 2009 smo pričeli z merjenjem temperature in vlage v hlevih
usmerjenih v prirejo mleka. Merilnike smo namestili v šestih hlevih. Prvi cilj
je oceniti razmere v hlevu in tako odgovoriti na vprašanje, ali vročinski stres
predstavlja problem pri reji krav molznic v Sloveniji. Glede na mednarodno
uveljavljene standarde na področju vročinskega stresa krav molznic smo
predpostavljali, da se krave nahajajo v blažjem vročinskem stresu, ko je
vrednost TVI med 72 in 77, pri TVI med 78 in 89 v hujšem vročinskem
stresu, pri TVI med 90 in 98 v zelo hudem vročinskem stresu, pri TVI > 98
pa živali lahko celo poginejo. V poletju 2009 se je avgust izkazal kot mesec z
največjim povprečnim TVI. V povprečju je bil le ta v hlevih večji del meseca
nad 72, medtem ko se je največji dnevni TVI pretežni del meseca gibal nad
78. Značilno je, da dosega povprečni TVI večje vrednosti v hlevih, kakor v
njegovi okolici. Prav tako največji dnevni TVI dosega večje vrednosti v hlevih
kakor v njegovi okolici. Največja razlika je opazna pri najmanjših dnevnih
vrednostih TVI. Tako se večina najmanjših dnevnih TVI v hlevih giblje med
60 in 70, medtem ko se na drugi strani večina najmanjših vrednosti indeksa
zunaj hleva nahaja med 50 in 60.

Gibanje povprečnega (povpr), največjega (max) in najmanjšega (min)   dnevnega
TVI v mesecu avgustu v hlevih (levo) in izven hlevov (desno) usmerjenih v rejo krav
molznic
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Vpliv paše na dolgoživost krav molznic
Kontaktna oseba: Janez Jenko
Dolgoživost krav molznic je merilo tako ekonomske učinkovitosti reje kot
dobrega počutja živali. Paša omogoča živalim gibanje, ki izboljša kondicijo
krav in pozitivno vpliva na njihovo počutje. Za analizo povezave med pašo in
dolžino proizvodne dobe smo krave črno-bele pasme razdelili v dve skupini. V
prvo smo uvrstili krave, ki imajo v poletnem obdobju možen izpust na pašnik
v drugo pa tiste, ki te možnosti nimajo. Skupaj je bilo v primerjavo vključenih
41.262 krav, ki so imele prvo telitev po 1.1.2002. V skupini krav, ki je imela
možnost izpusta na pašnik je 50 % krav dočakalo 1320. dan v proizvodnji,
medtem ko je v skupini krav, ki nimajo možnosti poletne paše enak delež
krav dočakalo 1174. dan v proizvodnji. Poletna paša torej ugodno vpliva na
dolgoživost krav.

Krivulja preživetja glede na izvajanje paše v poletnih mesecih za krave črno-bele
pasme

Vsebnost sečnine v mleku krav v Sloveniji
Kontaktna oseba: dr. Jože Verbič
Sodelavci: Janez Jenko, Jože Glad, dr. Drago Babnik, Tomaž Perpar
Vsebnost sečnine v mleku je posreden kazalec dogajanj v presnovi beljakovin.
Na eni strani kaže na ustreznost oskrbe vampovih mikroorganizmov z dušikom,
na drugi pa je tudi pokazatelj presežkov surovih beljakovin v obrokih in
posledičnega slabega izkoriščanja beljakovin ter prekomernega izločanja N pri
kravah molznicah. Na podlagi rezultatov 659.606 določitev v obdobju 20002008 smo ocenili stanje na področju vsebnosti sečnine v mleku na slovenskih
kmetijah. V obdobju 2002-2004 se je povprečna vsebnost sečnine zmanjševala,
nato pa se je ustalila pri približno 20 mg/100 ml. Delež vzorcev z vsebnostjo
sečnine pod priporočenimi vrednostmi (15 mg/100 ml) je bil v tem obdobju
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večji (26 %) od deleža vzorcev (17 %) z vsebnostjo sečnine nad priporočeno
vrednostjo (30 mg/100 ml). Največje vsebnosti sečnine v mleku smo zasledili
v poletnih mesecih (julij in avgust; 24 mg/100 ml), najmanjše pa v zimskih
mesecih (november in december; 20 in 19 mg/100 ml). Mleko krav rjave pasme
je vsebovalo več sečnine kot mleko lisaste in črno-bele pasme (23,6 proti 21,9
in 21,7 mg/100 ml). Povezava med vsebnostjo sečnine v mleku, sestavo mleka
in prirejo mleka nakazuje, da je mogoče velike mlečnosti in velike vsebnosti
beljakovin v mleku doseči tudi pri zmernih vsebnostih sečnine v mleku (22-24
mg/100 ml). Pri kravah, ki dobijo osnovne obroke iz sena, kombinacije sena
in travne silaže, kombinacije koruzne in travne silaže ali kombinacije koruzne
silaže, travne silaže in sena, je vsebnost sečnine v mleku večja (23, 23, 22 in
20 mg/100 ml) kot pri kravah, ki dobijo kombinacijo koruzne silaže in sena
(15 mg/100 ml). Največjo povprečno vsebnost sečnine smo ugotovili v poletnih
vzorcih mleka krav, ki so bile na paši ali pa so dobile obroke s svežo travo (31
mg/100 ml). Stadij laktacije in količina koncentratov v obrokih nista vplivala
na vsebnost sečnine v mleku.
Dejavniki povezani z razmerjem med maščobami in beljakovinami v mleku
Kontaktna oseba: Dr. Drago Babnik
Sodelavca: Janez Jenko, dr. Jože Verbič
Proučevali smo dejavnike povezane z razmerjem med vsebnostjo maščob in
beljakovin (RMB) v mleku. RMB je eden od pomembnejših posrednih kazalcev
dogajanj v presnovi in se uporabljajo za vrednotenje oskrbljenosti krav s
hranljivimi snovmi. V obdelavo smo zajeli 6.247.383 vzorcev mleka, ki so bili
analizirani v okviru kontrole prireje mleka v času od 1.1.2000 do 31.12.2008.
Povprečni RMB so bili med pasmami zelo podobni (rjava (RJ): 1,23; lisasta
(LS): 1,25; črno-bela (ČB): 1,25), razlike pa so bile majhne tudi med leti (med
1,22 in 1,27) in meseci (med 1,20 in 1,28). Na drugi strani smo ugotovili veliko
variabilnost v RBM med čredami (koeficient variabilnosti (KV) =7,5 do 8,4
%) in med posamičnimi vzorci mleka znotraj pasme in leta oziroma meseca
(KV=15,5 do 19,5 %). Del variabilnosti med čredami smo lahko pojasnili z
vrsto in količino voluminozne in močne krme v obroku. Izračunali smo deleže
vzorcev, ki se nahajajo izven v literaturi priporočenih meja za RMB (od 1,1
do 1,5). Ugotovili smo, da je od 10. do 65. dne laktacije imelo 23 % vzorcev
mleka pri ČB, 17 % pri RJ in 20 % pri LS pasmi RMB širši od 1,5 ter 17 % pri
ČB, 20 % pri RJ in 18 % pri LS pasmi ožji od 1,1. Velik delež vzorcev mleka z
ozkim RMB (<1,1) tekom laktacije kaže, da je v čredah najbrž pogosto prisotna
subklinična acidoza vampa. Velika variabilnost RMB in pogosta majhna vsebnost
beljakovin v mleku kažeta, da velik del krav nima zagotovljenega ustreznega
vodenja reje, še posebej pa to velja za visoko produktivne črno-bele krave v
začetnem obdobju laktacije.

95

Poročilo o delu 2009

Kontrola prireje mesa
Kontaktna oseba: Peter Podgoršek
V letu 2009 je bilo opravljenih 3.276 tehtanj (skupno 7.869 meritev) ob 114
kontrolah v 39 rejah. Skupaj je bilo kontroliranih 2.141 živali, od tega 902
telet. Kljub temu, da se je zmanjšalo število rej, se je število živali v kontroli
malenkostno povečalo. Najvišje priraste ima pasma šarole. 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. 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.
Kontrola prireje mesa v letu 2009
Šarole Limuzin Lisasta
Število živali
Teleta
178
Krave
139
Telice
47
Biki (> 365 dni)
17
Ostalo
Živali skupaj
381
Mase in prirasti (povprečja)
Rojstna masa
44,9
   bikci
46,2
   teličke
43,4
Teža 90. dan (kg)
150,3
Prirast 0-90 dni (g/dan)
1167
Teža 210. dan (kg)
285,9
Prirast 0-210 dni (g/dan)
1147
Prirast 90-210 dni (g/dan)
1155

Rjava

Angus Ostalo Skupaj

176
175
55
20
426

96
153
27
16
292

56
55
11
7
129

33
44
17
1
1
96

355
258
111
76
2
802

902
824
269
143
3
2141

42,0
43,1
40,6
144,7
1150
248,1
976
850

50,4
53,5
48,4
142,9
1104
261,1
1031
983

39,1
40,0
38,3
127,6
949
-

40,5
41,4
39,1
116,0
843
163,9
616
549

42,4
43,3
41,3
143,1
1125
235,5
951
830

43,1
44,3
41,9
142,5
1113
248,6
993
914

Kontrola mesa predstavlja praktično edini vpogled v mase in priraste posameznih
pasem v čredah krav dojilj. Drug pomemben pokazatelj pa so podatki o masi
trupa, mesnatosti in zamaščenosti z linija klanja. V letu 2009 smo analizirali
zakol in klavno kakovost govedi, pri katerih so bili v sistemu kontrole prireje
mesa spremljani prirasti do 200 kg žive mase. V analizo smo zajeli goveda, ki
so bila zaklana v slovenskih klavnicah v obdobju od 2005 do 2009. Analiza
je pokazala, da te živali ne odstopajo od slovenskega povprečja vseh zaklanih
goved. To ne preseneča, saj najboljše živali iz te kontrole niso namenjene
pitanju, ampak so odbrane za nadaljnjo rejo.
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Presoja gospodarskega križanja z mesnimi pasmami
Kontaktni osebi: Andreja Žabjek, dr. Marjeta Čandek Potokar
Sodelavec: Tomaž Perpar
Na podatkih klasifikacije goved na klavni liniji (vir podatkov Bureau Veritas) zbranih
v daljšem časovnem obdobju (1.1.2007 do 16.11.2009) smo analizirali rezultate
gospodarskih križanj z mesnimi pasmami. Naredili smo primerjavo križanj s  čistimi
mesnimi pasmami oziroma z glavnimi pasmami mlečnega in kombiniranega tipa,
ki se uporabljajo v Sloveniji. Primerjava posamezne (osnovne) mlečne oziroma

RJ-rjava; LS-lisasta; LIM-limuzin; CHA-šarole; RJ×BBP-rjava×belgijsko belo-plava; RJ×CHA-rjava×šarole;
RJ×LIM-rjava×limuzin; LS×BBP-lisasta×belgijsko belo-plava; LS×CHA-lisasta×šarole; LS×LIMlisasta×limuzin; ČB×BBP-črno-bela×belgijsko belo-plava; ČB×CHA-črno-bela×šarole; ČB×LIM-črnobela×limuzin

Primerjava rezultatov (razlik Δ) rastnih in klavnih lastnostih bikov (12−24 mesecev)
čistih pasem in križancev z mesno pasmo
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kombinirane pasme (ČB, LS, RJ) z njenim gospodarskim križanjem (×LIM, ×CHA,
×BBP) je pokazala, da so imeli najboljše priraste in posledično ob zakolu največjo
maso trupa križanci s šarole pasmo (velja za ČB, LS in RJ), medtem ko so glede
na konformacijo dosegali najvišjo oceno križanci z belgijsko belo-plavo pasmo, ki
so bili tudi najmanj zamaščeni. Slednja ugotovitev velja tako za bike kot telice.
Primerjava pitancev (bikov do 24 mesecev in telic do 30 mesecev starosti) čistih
mesnih pasem (LIM, CHA) je pokazala, da biki čiste limuzin (LIM) in šarole
(CHA) pasme, dosegajo podobno težo, so pa LIM biki bolj mesnati in nekoliko
manj zamaščeni. Pri telicah je bila situacija obrnjena in so imele boljšo rastnost
in klavno kakovost telice čiste limuzin (LIM) v primerjavi s telicami CHA. Glede
osnovne pasme pa se kažejo tako pri bikih kot telicah pričakovane razlike, torej
prednost LS pred RJ in obeh pred ČB pasmo. Prav tako rezultati potrjujejo znano
dejstvo, da so telice v primerjavi z biki manj mesnate in bolj zamaščene.
Sestava in energijska vrednost navadne nokote (Lotus corniculatus L.) za
prežvekovalce
Kontaktna oseba: dr. Jože Verbič
Sodelavci: Branko Lukač, Janko Verbič, Tomaž Žnidaršič
Nokota je ena izmed alternativnih krmnih rastlin, katere pridelovanje bi
se lahko v Sloveniji širilo zaradi napovedanih podnebnih sprememb. Poleg
dobrega uspevanja v sušnih razmerah, odlične tolerance na gaženje oz. pašo in
sposobnosti samozasejevanja, lahko v sožitju z bakterijami veže dušik iz zraka
in ugodno deluje na zdravje živali ter izkoriščanje beljakovin pri prežvekovalcih.
V letu 2009 smo z namenom ovrednotenja sposobnosti navadne nokote za
siliranje in njene energijske vrednosti za prežvekovalce podrobneje preiskali
nekaj vzorcev. Vsebnost vodotopnih ogljikovih hidratov v nokoti (40-80 g na
kg sušine) je bila primerljiva z vsebnostmi v lucerni. Enako je veljalo tudi za
pufersko sposobnost. To pomeni, da je siliranje nokote zahtevnejše od siliranja
trav, glede na praktične izkušnje s siliranjem lucerne pa lahko sklepamo, da bi
bilo mogoče iz ovele nokote kljub temu pripraviti kakovostne silaže. Vsebnosti
neto energije za laktacijo (NEL) in presnovljive energije (ME) v vzorcih smo
določili na podlagi plina, ki se razvije pri inkubaciji vzorcev z vampovim sokom
in vitro. Vsebnosti NEL so se v odvisnosti od starosti nokote ob vzorčenju gibale
od 5,22 do 6,25 MJ, vsebnosti ME pa od 8,99 do 10,41. Zmanjševanje vsebnosti
NEL s staranjem je bilo podobno kot pri kot pri travno-deteljnih mešanicah z
intenzivnega travinja, to je za približno 0,05 MJ NEL na kg sušine dnevno.
Strokovne naloge v prašičereji
Sodelavci: Martin Škrlep, mag. Blaž Šegula, Andreja Orson, dr. Marjeta Čandek
Potokar
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 (Kmetijsko-gozdarska
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zbornica Slovenije) smo v letu 2009 izvajali
meritve klavnih lastnosti in meritve lastnosti tehnološke kakovosti mesa prašičem
iz rejskega programa,
določitve lastnosti kakovosti mesa, ki se za živali iz rejskega programa opravijo
v laboratoriju. Poleg tega v sklopu te naloge razvojno izvajamo rekalibracije
NIR spektroskopije ter določitve nekaterih genetskih markerjev za kakovost
mesa ter razvojno-raziskovalne naloge,
naloge vezane na koordinacijo dela, izobraževanje, diseminacijo in konzultacije. Sem
štejemo delo v strokovnem svetu PRO, oglede oziroma obiske rej ter sodelovanje
pri izboru zglednih rej nagrajenih na radgonskem sejmu, publiciranje rezultatov
strokovnega dela oziroma širjenje lastnih rezultatov in drugih najnovejših znanj
med rejce, konzultacije z drugimi strokovnimi delavci, svetovalci in rejci.
V letu 2009 smo:
opravili meritve klavnih lastnosti in lastnosti kakovosti mesa za 142 prašičev,
izvedli določitve lastnosti kakovosti mesa, ki se izvajajo v laboratoriju, za 142
prašičev iz dveh farm ter poskusa ekološke reje. Nadaljevali smo z zbiranjem
vzorcev mesa za NIR spektroskopijo za določanje vsebnosti intramuskularne
maščobe in kakovosti mesa za potrebe selekcijske službe (dodatni vzorci za
rekalibracije), ter za genetske analize,
sodelovali pri ogledih kmetij za izbor zgledne reje ter se udeleževali sestankov
strokovnega sveta.
Podatki pridobljeni v sklopu strokovne naloge in projektov so bili predstavljeni
v znanstvenih in strokovnih objavah, katerih povzetki so predstavljeni v
nadaljevanju.
Povezanost med vsebnostjo stresnih markerjev (kortizol, neopterin, HSP70) v
krvni plazmi ob zakolu in lastnostmi kakovosti klavnega trupa in mesa
Sodelavci: Martin Škrlep, Maja Prevolnik, mag. Blaž Šegula, dr. Marjeta Čandek
Potokar
Cilj raziskave je bila analiza povezanosti različnih stresnih markerjev v krvni
plazmi ob zakolu (kortizola, neopterina in Hsp70) z lastnostmi klavne kakovosti
in kakovosti mesa pri prašičih. V raziskavo je bilo vključenih 51 prašičev
(isto križanje, odsotnost mutacije RYR1), ki so bili vzrejeni pri istem rejcu in
zaklani v isti klavnici v petih serijah zakola. Ob zakolu so bili vzeti vzorci krvi
za analizo stresnih markerjev, ki smo jih določili s komercialnimi kiti. Dan
po zakolu smo izmerili/ocenili lastnosti klavne kakovosti (debelina mišice in
slanine, mesnatost trupa, površina mišice longissimus dorsi (LD) in maščobe
nad mišico LD, mesnatost potrebušine, masa stegna) in lastnosti kakovosti mesa
(pH vrednost eno (pH1) in 24 ur (pHU) po zakolu, barvni parametri Minolta
L*a*b* in izceja vode). Med serijami zakola ni bilo značilnih razlik v vsebnosti
stresnih markerjev in kakovosti mesa, ugotovili pa smo veliko variabilnost
znotraj serije zakola. Analiza korelacij je pokazala, da vsebnost neopterina in
Hsp70 v plazmi nista povezani z nobeno lastnostjo kakovosti klavnega trupa ali
mesa. Nasprotno pa smo ugotovili značilne korelacije med vsebnostjo kortizola
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v plazmi in nekaterimi lastnostmi kakovosti klavnega trupa in mesa. Višja
vsebnost kortizola je bila povezana z debelejšo hrbtno slanino (r = 0,30 do 0,33)
in manjšim deležem mesa v trupu (r = – 0,37 do 0,41), kar kaže na to, da višje
vrednosti kortizola na dolgi rok povečujejo zamaščenost. Glede kakovosti mesa
smo ugotovili, da so višje vsebnosti kortizola povezane z višjim pH1 (r = 0,36 do
0,58) in pHU (r = 0,32 do 0,36) ter posledično z nižjimi vrednostmi za Minolta
L* (r = – 0,44), b* (r = – 0,38) in izcejo po 24ih (r = – 0,44) in 48ih urah (r = – 0,39),
kar kaže na to, da vsebnost kortizola v krvi ob zakolu izraža več kot samo
akutni predklavni stres.
Primerjava konvencionalnega in ekološkega načina reje prašičev na rastnost
in kakovost klavnega trupa in mesa
Sodelavci: Maja Prevolnik (UM, FKBV), Marko Ocepek (UM, FKBV), dr. Marjeta
Čandek Potokar, prof.dr. Martina Bavec (UM, FKBV), prof.dr. Dejan Škorjanc
(UM, FKBV)
Komercialni križanci (28 svinjk in 39 kastratov), prosti mutacije RYR1, so bili
vzrejeni na konvencionalni (KON) ali ekološki (EKO) način. Slednji je vključeval
podaljšano laktacijo, večji prostor na žival in izpuste, krmila ekološkega izvora).
Prašiči so bili vzrejeni v poskusnem hlevu UM, FKBV in zaklani v komercialni
klavnici v zimskem obdobju. Rastnost in porabo krme smo spremljali od rojstva
do zakola (pri 26 tednih starosti). Ob zakolu smo jemali vzorce krvi za analizo
vsebnosti stresnih markerjev (kortizol, neopterin, HSP7) s komercialnimi ELISA
kiti. Ocenili smo kakovost klavnega trupa in mesa. V prvih 4 tednih starosti med
EKO in KON pujski ni bilo razlik v rastnosti (226 vs. 235 g/dan, P = 0,95), v
obdobju podaljšane laktacije (4. do 6. teden) so EKO prašiči začeli nazadovati/
stagnirati v rasti (215 in 247 g/dan pri EKO in KON prašičih, P = 0,032), kar
se je nadaljevalo v obdobju od 6. do 11. tedna (145 in 286 g/dan pri EKO in
KON prašičih, P <0,0001) in v obdobju od 11. do 22. tedna (553 in 698 g/dan
pri EKO in KON prašičih; P <0.0001). Razlike v rastnosti lahko pojasnimo z
daljšo laktacijo pri EKO prašičih (povečan stres ob odstavitvi) predvsem pa s
35% nižjo porabo krme pri EKO prašičih in sestavo EKO krmil (manjša vsebnost
proteinov, lizina). V zadnjem mesecu med EKO in KON prašiči v rastnosti ni
bilo razlik, pri čemer je bil opazen upad intenzivnosti rasti pri KON prašičih
(628 g/dan) glede na prejšnje obdobje. Posledica manjše intenzivnosti rasti
EKO prašičev v primerjavi s KON prašiči (417 in 504 g/dan, P <0,0001) je bila
manjša masa trupa ter posledično manjša površina mišice longissimus dorsi
(LD) in pripadajoče slanine, tanjša mišica in slanina ter lažja stegna pri EKO
prašičih. Tehnologija reje ni imela vpliva na vsebnost stresnih markerjev v plazmi.
Glede lastnosti kakovosti mesa so se prašiči EKO in KON reje razlikovali v
končni vrednosti pH (višja pri EKO), kar pa se ni odrazilo v drugih lastnostih
(barva, izceja). Kljub manjši masi trupa je bila pri EKO prašičih ugotovljena
višja vsebnost intramuskularne maščobe, kar pripisujemo kompenzacijski rasti
EKO prašičev (Raziskava je bila izvedena na eksperimentalni postaji Fakultete
za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru ter financirana v sklopu
projekta J4-9532 Kakovost hrane v odvisnosti od načina kmetijske pridelave).
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Vpliv polimorfizma I199V na genu PRKAG3 na kakovost klavnega trupa in
mesa slovenskih komercialnih prašičev pitancev
Sodelavci: Martin Škrlep, dr. Tatjana Kavar, dr. Véronique Santé-Lhoutellier
(INRA), dr. Marjeta Čandek Potokar
V raziskavi smo preučevali učinek polimorfizma I199V na genu PRKAG3 na
lastnosti kakovosti klavnega trupa in mesa pri komercialnih prašičih (N=274)
prostih mutacij PRKAG3 200Q in RYR1. Frekvence PRKAG3 I199V genotipov
so bile naslednje: 12,0% genotipa I/I, 57,7% genotipa I/V in 30,3% genotipa
V/V. Polimorfizem I199V je imel značilen vpliv na debelino slanine (P <0,05)
in izcejo vode iz mesa (P <0,05), v primeru končnega pH v mišici longissimus
dorsi (LD) smo ugotovili tendenco vpliva (P = 0,07). Zanimivo je, da so bili
prašiči genotipa I/V najbolj zamaščeni (15,2 mm) in so se značilno razlikovali
(P = 0,02) od prašičev genotipa V/V (14,2 mm), prašiči genotipa I/I pa so imeli
vmesno vrednost (14,6 mm). Prašiči genotipa I/I so imeli višji končni pH kot
prašiči genotipa I/V ali V/V (5,58 vs. 5,52 ali 5,51). Pri izceji vode iz mesa
smo ugotovili značilne razlike med prašiči genotipov I/I in V/V (4,6% vs. 6,2%
za izcejo po 48 urah, P = 0,04), medtem ko so imeli heterozigoti I/V vmesno
vrednost (5,6%). Naši rezultati potrjujejo vpliv polimorfizma I199V na genu
PRKAG3 na lastnosti kakovosti klavnega trupa in mesa in sicer ugoden vpliv
alela 199I na kakovost mesa, in negativen vpliv na mesnatost. Zaradi nizke
frekvence genotipa I/I pri večini sodobnih pasem prašičev so podatki za genotip
I/I v literaturi.
Napovedovanje sposobnosti za vezanje vode mesa prašičev z metodo NIRS
glede na različne referenčne metode
Sodelavci: Maja Prevolnik (UM, FKBV), dr. Marjeta Čandek Potokar, prof. dr.
Dejan Škorjanc (UM, FKBV)
Cilj raziskave je bil oceniti sposobnost bližnje infrardeče (NIR) spektroskopije za
napovedovanje sposobnosti za vezavo vode (SVV) v mesu prašičev, s poudarkom
na   testiranju različnih metod za določanje SVV. Poskus je vključeval 228
vzorcev mišice longissimus dorsi (147 za pripravo kalibracijskih modelov in
81 za neodvisno testiranje). Kalibracijske modele smo razvili s programom
WinISI II na vidnem (λ = 400-1100 nm), NIR (λ = 1100-2500 nm) ali celotnem
spektralnem območju (λ = 400-2500 nm). Kakovost modelov smo ovrednotili s
pomočjo determinacijskega koeficienta navzkrižne validacije (Rcv2) in neodvisnega
testiranja (Rp2) ter napake navzkrižne validacije (secv) in neodvisnega testiranja
(sep). Rcv2 so se gibali med 0,28 in 0,62, secv pa so znašale 1,0-1,4% pri izceji
vode iz mesa (metoda EZ), 2,3-2,5% pri izgubi vode pri kuhanju, 1,9-2,3% pri
izgubi vode zaradi centrifugalne sile in 0,9-1,0% pri izceji vode na pladnju in so
bile podobne kot ponovljivost (sr) referenčne metode (1,1%, 1,8%, 2,0%, 0,4%).
Rezultati neodvisnega testiranja so potrdili rezultate navzkrižne validacije (Rp2
= 0,22-0,44, sep = 1,2-1,3%, 2,2-2,4%, 2,1-2,3% in 1,1%, EZ izcejo, izgubo pri
kuhanju, izgubo pri centrifugiranju in izcejo na pladnju). Najboljše rezultate
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smo dobili za EZ izcejo (Rcv2 = 0,62 in secv = 1,0%) in izcejo na pladnju (Rcv2 =
0,49 in secv = 0,9%) na območju vidnega spektra svetlobe. NIR spektroskopija
nudi pomembne prednosti za uporabo v praktičnih pogojih, vendar pa smo z
raziskavo pokazali, da je uporabnost NIR spektroskopije pri tej lastnosti omejena
zaradi točnosti/ponovljivosti referenčne.
Poskus napovedovanja izceje vode iz mesa na osnovi meritev pH in barve ali
NIR spektrov z uporabo umetnih nevronskih mrež
Sodelavci: Maja Prevolnik, dr. Marjeta Čandek Potokar, dr. Marjana Novič,
prof. dr. Dejan Škorjanc
Cilj raziskave je bil oceniti uporabnost različnih kemometričnih pristopov pri
napovedovanju sposobnosti mesa za vezavo vode (merjeno kot izceja vode
iz mesa po 48ih urah) na osnovi različnih napovednih spremenljivk: i) štirih
lastnosti kakovosti mesa: pH, barvnih parametrov Minolta L*a*b* in ii) vidnih
in bližnjih infrardečih spektrov vzorcev mesa. Testirali smo umetne nevronske
mreže (UNM) z vzvratnim širjenjem napake (BP) in protitočne (CP) umetne
nevronske mreže ter jih primerjali z regresijsko metodo PLS (metoda najmanjših
kvadratov). Analiza je vsebovala 312 vzorcev prašičje mišice longissimus dorsi.
Podatke smo na osnovi 2D Kohonenove nevronske mreže razdelili v učni in
testni set podatkov. Učni niz smo uporabili za razvoj modelov za napovedovanje
izceje, le-te pa testirali na neodvisnem testnem nizu. V modele za napovedovanje
smo kot neodvisne napovedne spremenljivke vključili meritve kakovosti mesa
oziroma spektralne informacije. Napaka pri napovedovanju izceje vode iz mesa
je bila podobna v primeru UNM (2,2 do 2,6%) in PLS modelov (2,2 do 2,5%). Pri
obeh kemometričnih metodah (UNM in PLS) pa je bila napaka napovedovanja
pri uporabi spektralnih informacij kot napovednih spremenljivk (2,5 na 2,6%)
večja kot pri napovedovanju na osnovi meritev kakovosti mesa (2,2 na 2,3%),
vendar razlika ni bila bistvena. Kljub podobni točnosti napovedovanja izceje
vode iz mesa na osnovi različnih napovednih spremenljivk imajo spektralne
informacije zaradi enostavnosti in hitrosti pridobivanja podatkov bistveno večjo
praktično vrednost, saj so primerne za uporabo v industrijskih pogojih.
Vrednost pH stegna vpliva na proteomski profil pršuta
Sodelavci: Martin Škrlep, Stanislav Mandelc, prof.dr.   Branka Javornik, dr.
Véronique Santé-Lhoutellier, dr. Pere Gou, dr. Marjeta Čandek Potokar
Raziskovali smo vpliv pH vrednost v mišičnini na proteomski profil mišice
Biceps femoris v pršutu. Dve skupini vzorcev sta bili izbrani glede na pH
vrednost m. semimembranosus. Preučevali smo miofibrilarno frakcijo z uporabo
2-dimenzionalne elektroforeze. V gelih smo določili preko 1000 proteinskih točk,
katerih izraženost se je  znatno razlikovala glede na pH, s čimer smo dokazali
pomen pH vrednosti za vzorec razgradnje proteinov. V teku so nadaljnje
raziskave o vplivu genov in povezavi s senzoričnimi lastnostmi.
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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 152 vzorcev čebel. V
vsakem vzorcu iz potencialnega matičarja je bilo okrog 30 čebel delavk. Na
osnovi meritev kubitalnega indeksa in ocen plemenskih vrednosti matičarjev
iz predhodnega leta ter pregleda čebeljih družin v vzrejališčih so bile odbrane
matične družine za nadaljnjo vzrejo matic.  

Prikaz izmerjenega kubitalnega indeksa pri čebelah delavkah iz družin, ki so bile
kandidatke za matičarje in trotarje v letih 2008 in 2009.

Srednja vrednost testiranih matic za donos medu po letih testiranja
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Pri preizkušanju plemenskih matic v pogojih reje smo ugotovili, da je bila
povprečna ocena donosa medu v letu 2009 27,1 kg, kar je eden višjih donosov
medu v obdobju. Trend povečevanja letnega donosa medu je pozitiven in znaša
približno 0,60 kg na leto. V okviru razvojno raziskovalnih nalog smo spremljali
postopke selekcije za vzrejo gospodarskih in rodovniških matic, ter razvijali
umetno osemenjevanje matic.
Umetna vzreja čebelje zalege
Kontaktna oseba: prof. dr. Aleš Gregorc
Sodelavci: Mitja Nakrst, Maja Ivana Smodiš Škerl
Za ugotavljanje vpliva posameznega dejavnika na razvoj čebelje zalege in
osebkov čebelje družine smo v letu 2009 vpeljali vzrejo čebel delavk iz ličink
v laboratorijskih pogojih. Do 24 ur stare ličinke delavk smo cepili v matične
lončke, ki smo jih namestili v 48-kanalne (mikrotiterske) plošče za tkivne kulture.
Matične lončke smo pred cepljenjem 30 minut dezinficirali v 0,4 % raztopini
methyl benzethonium chloride (MBC). V vsak kanal smo namestili del zobnega

Vzreja čebele delavke v umetnih pogojih
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tampona in ga navlažili s 15,5 % raztopino glicerola v 0,4 % MBC. Ličinke smo
dnevno hranili z mešanico matičnega mlečka (50 %), vodno raztopino (50 %)
D-fruktoze (12 %), D-glukoze (12 %) in kvasnim ekstraktom (2 %). Pripravljeno
hrano smo v času vzreje ličink (6 dni) hranili pri temperaturi 5°C. Segreto
hrano (34°C) smo dnevno dodajali ličinkam tako, da smo 1. dan presajali
ličinke v lončke in dodali 10 µl pripravljene hrane; 2. dan 10 µl; 3. dan smo
povečali količino hrane na 20 µl; 4. dan 30 µl; 5. dan 40 µl in 6. dan 50 µl.
Ličinke smo krmili dnevno ob istem času. Plošče z vzrejnim materialom so bile
v času vzreje nameščene v hermetični pleksi steklen desikator pri vzdrževani
temperaturi 34°C in 96 % vlažnosti. Sedmi dan smo plošče z vzrejnim materialom
prenesli v nov desikator z 80 % vlažnostjo. Enajsti dan smo ličinke postavili v
horizontalni položaj in jih prekrili s pripravljeno tanko ploščo voska. Približno
20 dni po presajanju smo zabeležili število izleženih delavk. Metoda je uspešno
vpeljana, kadar pri posamezni vzreji preživi vsaj 80% osebkov. Umetna vzreja
je pomembna pri ugotavljanju vpliva različnih fitofarmacevtskih sredstev na
razvojne oblike, preživitveno sposobnost in vpliv na razvoj tkiv pri ličinkah in
izleženih delavkah, trotih in maticah.
Ugotavljanje in ocena vpliva fitofarmacevtskih sredstev v povezavi s kmetijsko
dejavnostjo in čebelarsko prakso na čebelje družine
Kontaktna oseba: dr. Peter Kozmus
Sodelavci: dr. Jože Verbič, doc.dr. Andrej Simončič, prof. dr. Aleš Gregorc, dr.
Ana Gregorčič, Marjan Kokalj, Zoran Čergan
V letu 2008 je v Sloveniji prišlo do obsežnejšega propadanja čebeljih družin,
ki je preseglo običajna ciklična nihanja čebeljega fonda. Da bi ugotovili ali
kmetijska pridelava vpliva na upade čebeljih družin, smo v letu 2009 vzpostavili
opazovalno mrežo, ki vključuje 90 čebeljih družin na 30-tih lokacijah. Družine so
bile umeščene na štiri različne tipe kmetijske pridelave (10 lokacij na območjih
intenzivnega poljedelstva, 6 lokacij na območju intenzivnega sadjarstva, 4 lokacije
na območju intenzivnega poljedelstva, 10 lokacij na območju ekstenzivnega
kmetijske pridelave). Polovico lokacij (15) smo opremili z novimi nakladnimi
panji, ki so bili posebej prilagojeni za monitoring. Ostalih 15 lokacij so določili
veterinarji specialisti za zdravstveno varstvo čebel (pri NVI) tako, da so se
dogovorili s čebelarji in potem preko leta spremljali razvoj teh družin. Družine
smo med sezono ocenjevali tedensko in pri tem zbirali vzorce cvetnega prahu.
Zbrane vzorce cvetnega prahu (50) smo analizirali na prisotnost 880 kemičnih
spojin ter izvedli palinološke preiskave.
V prvem letu spremljanja zastrupitev ali povečanih odmiranj čebel na lokacijah
nismo zasledili kljub dejstvu, da so nekatere družine postavljene med njivami z
intenzivno kmetijsko rabo in znotraj intenzivnih sadovnjakov in vinogradov, kjer
so pridelovalci kljub prisotnosti čebel opravili vsa potrebna škropljenja. Razlik
v razvoju in zdravstvenem stanju čebeljih družin med različnimi tipi kmetijske
pridelave nismo ugotovili. Prisotnost ostankov FFS smo ugotovili v 13-tih vzorcih
cvetnega prahu od 50-tih (26 %), na 11-tih različnih lokacijah od 30-tih (36,7
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Lokacije spremljanja čebeljih družin ter prevladujoča kmetijska pridelava

%). Skupno smo v vzorcih ugotovili prisotnost 16-tih različnih spojin FFS, od
880 iskanih (1,82 %), od katerih so bile le 3 iz pripravkov, ki so uvrščeni med
insekticide (metoksifenozid, klorpirifos, tiakloprid) in veljajo za čebelam nevarne
pesticide. Med ugotovljenimi ostanki FFS je največ ostankov pripadalo spojinam
iz skupine fungicidov (68,7 %), ki se uporabljajo za zatiranje bolezni sadnega
drevja in vinske trte in čebelam, po do sedaj znanimi podatki, ne predstavljajo
glavne nevarnosti. Manj je bilo insekticidov 21,9 % in herbicidov 6,2 %.
Na podlagi rezultatov pelodne analize, na sestavo cvetnega prahu in pregledane
kmetijske dejavnosti okrog vsake lokacije smo ugotovili, da je do kontaminacije
cvetnega prahu najpogosteje prihajalo zaradi zanašanja škropiva v sadovnjakih
in vinogradih na cvetočo podrast, v manj primerih pa zaradi zanašanja škropiva
iz ciljnih rastlin na sosednje cvetoče rastline.  
Kmetijsko okoljski kazalci
Nosilec naloge: dr. Jože Verbič
Sodelavci: dr. Drago Babnik, Matej Bedrač, Tomaž Cunder, Zoran Čergan,
mag. Peter Dolničar, dr. Viktor Jejčič, dr. Vladimir Meglič, Tomaž Perpar, mag.
Tomaž Poje, dr. Andrej Simončič, Janez Sušin, Janko Verbič, dr. Tina Volk, dr.
Borut Vrščaj, Andrej Zemljič
Po naročilu Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) pripravljamo in
osvežujemo kmetijsko okoljske kazalce. Gre za sklop enaindvajsetih kazalcev v
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okviru Kazalcev okolja v Sloveniji, ki so po 106. členu Zakona o varstvu okolja
namenjeni obveščanju javnosti o okolju. Kazalci so v pomoč tudi načrtovalcem
sektorskih politik in prispevajo k boljšemu splošnemu razumevanju okoljske
problematike.
Kmetijsko okoljski kazalci prikazujejo stanje in trende na številnih, za okolje
pomembnih področjih kmetijstva. Kjer je mogoče, so podane tudi primerjave
z drugimi evropskimi državami. V ločenih podatkovnih listih so obravnavane
naslednje teme: poraba sredstev za varstvo rastlin, poraba mineralnih gnojil,
površine zemljišč s kmetijsko okoljskimi ukrepi, intenzivnost kmetijstva,
kmetijska zemljišča visoke naravne vrednosti, varovana območja narave in
kmetijstvo, izobrazbena raven na kmetijskih gospodarstvih, površine zemljišč z
ekološkim kmetovanjem, poraba energije v kmetijstvu, sprememba rabe zemljišč
in kmetijstvo, načini gospodarjenja na kmetijah, izpusti amoniaka v kmetijstvu,
izpusti metana in didušikovega oksida, biotska raznovrstnost-kmetijske rastline,
biotska raznovrstnost-domače živali, kakovost tal, nitrati v podzemni vodi in
kmetijstvo, sredstva za varstvo rastlin in njihovi razgradni produkti v podzemni
vodi, namakanje zemljišč in bilanca dušika v kmetijstvu. V letu 2009 smo osvežili
9 kazalcev in na novo pripravili kazalec Namakanje zemljišč in Bilanca dušika
v kmetijstvu. Kazalci so dostopni na spletni strani ARSO:
(http://kazalci.arso.gov.si/?&data=group&group_id=6&menu_group_id=6).
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2009). Maribor: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 2009, str. 135-146. [COBISS.
SI-ID 3172456]
35. PERPAR, Tomaž, JENKO, Janez, OPARA, Andreja, ŽABJEK, Andreja. Lisasta pasma v
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ŽABJEK, Andreja. Delovni katalog bikov cikaste pasme za leto 2010. Ljubljana: Govedorejska
služba Slovenije: Kmetijski inštitut Slovenije, 2009. [8] str., tabele. [COBISS.SI-ID 3149416]
50. LOGAR, Betka, JERETINA, Janez, PEČNIK, Bojan, PERPAR, Tomaž, BOŽIČ, Andreja,
ŽABJEK, Andreja. Delovni katalog bikov črno-bele pasme za leto 2010. Ljubljana: Govedorejska
služba Slovenije: Kmetijski inštitut Slovenije, 2009. [50] str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.
SI-ID 3149160]
51. LOGAR, Betka, JERETINA, Janez, PEČNIK, Bojan, PERPAR, Tomaž, BOŽIČ, Andreja,
ŽABJEK, Andreja. Delovni katalog bikov lisaste pasme za leto 2010. Ljubljana: Govedorejska
služba Slovenije: Kmetijski inštitut Slovenije, 2009. [87] str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.
SI-ID 3148904]
52. LOGAR, Betka, JERETINA, Janez, PEČNIK, Bojan, PERPAR, Tomaž, BOŽIČ, Andreja,
ŽABJEK, Andreja. Delovni katalog bikov rjave pasme za leto 2010. Ljubljana: Govedorejska
služba Slovenije: Kmetijski inštitut Slovenije, 2009. [64] str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.
SI-ID 3149672]
53. MODIC, Špela, UREK, Gregor, MILEVOJ, Lea, BARBARIČ, Metka, VERBIČ, Jože, POJE,
Tomaž, KNAPIČ, Matej, KNAPIČ, Vlasta, OREŠEK, Erika. Varstvo koruze pred koruznim
hroščem : (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte). Ljubljana: Fitosanitarna uprava, 2009. 59
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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 novih klonov trte v STS Ivanjkovci pri Ormožu, STS Vrhpolje pri
Vipavi in v proizvodnih vinogradih vinogradniških podjetij. 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, in sicer: 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).    
Konec leta 2009 je bilo na Oddelku za sadjarstvo in vinogradništvo zaposlenih
8 raziskovalcev ter 5 tehničnih sodelavcev.
NASLOVI NALOG ODDELKA IN PODROČIJ DELA
Sodelavci Oddelka SV smo bili v letu 2009 vključeni v raziskovalno delo pri
enem mednarodnem znanstveno-raziskovalnem projektu v sklopu 6. Okvirnega
programa EU, pri treh mednarodnih raziskovalnih projektih (EUFRIN, COST) ter
pri treh CRP-projektih. Skladno s programom dela je ustaljeno potekalo delo tudi
pri posebnem projektu v sklopu nacionalnega programa »Slovenska rastlinska
genska banka« (vinska trta in jagodičje); delo pri dveh strokovnih nalogah s
področja varstva in registracije sort rastlin ter semenarstva – sadne rastline
in vinska trta, ki jih financira FURS (»Uradno potrjevanje razmnoževalnega
materiala sadnih rastlin in trte« ter »Posebno preizkušanje sort sadnih rastlin
in trte«); delo pri strokovni nalogi »Selekcija in vzgoja novih sort sadnih rastlin
in trte«, ki jo financira MKGP; ter delo pri nalogah prenosa strokovnega znanja
v prakso, po naročilih trga.
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RAZISKOVALNO IN RAZVOJNO DELO
CRP projekti
Razvoj izboljšanega sistema za gojenje matičnih rastlin koščičastih sadnih vrst
– pridelava cepičev v mrežniku (V4-0343)
Vodja projekta: dr. Nikita Fajt (KGZS-KGZNG)
Nosilka KIS: mag. Barbara Ambrožič Turk
Priprava registra napovedi cvetenja in pridelkov jabolk in hrušk s pomočjo
vizualizacije rodnega volumna dreves (V4-0537)
Vodja projekta: dr. Denis Stajnko (FKBV Maribor)
Nosilec KIS: dr. Matej Stopar
Določitev optimalne tehnologije pridelave grozdja glede na napovedane klimatske
spremembe in prihodnost slovenskega vinogradništva (V4-0457)
Vodja projekta: prof. dr. Stanko Vršič (FKBV Maribor)
Nosilca KIS: mag. Boris Koruza in Radojko Pelengić

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 KIS: dr. Matej Stopar
COST 863: Euroberry research - from genomics to sustainable production,
quality and health
Vodja projekta KIS: mag. Darinka Koron
COST 870: From production to application of arbuscular mycorrhizal fungi in
agricultural systema
Vodja projekta na KIS: dr. Vladimir Meglič
Nosilka izvedbe na oddelku: mag. Darinka Koron
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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 (KIS)
Zunanji sodelavci: BF, Oddelek za agronomijo, FKBV Maribor, STS Ivanjkovci,
Sadjarski center Gačnik, STS Vrhpolje, Sadjarski center Bilje in Oljkarski center
Koper.
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
Nosilka 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: Radojko Pelengić
Nosilec za sadjarstvo: Boštjan Godec
Sodelavci:  Barbara Ambrožič Turk, Boštjan Saje, Vesna Lokar, Boris Koruza
(KIS)
Zunanji sodelavci: BF, Oddelek za agronomijo, STS Ivanjkovci, STS Vrhpolje
in Oljkarski center Koper.
Genska banka kmetijskih rastlin - vinska trta in jagodičje
Odgovorni nosilec: dr. Vladimir Meglič
Nosilec za vinsko trto: mag. Boris Koruza
Nosilka za jagodičje: mag. Darinka Koron
Sodelavca: Vesna Lokar, Radojko Pelengić

SERVISNA DEJAVNOST
Naloga po naročilu: Strokovno svetovanje pri delovanju selekcijsko-trsničarskih
središč (STS Ivanjkovci in STS Vrhpolje)
Nosilec: mag. Boris Koruza
Naloga po naročilu: Uradno potrjevanje baznega razmnoževalnega materiala
pri hmelju za IHP Žalec.
Nosilka: mag. Barbara Ambrožič Turk
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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. V ta namen je bil v letu 2009 posajen tudi prvi večji del nasada
(1,2 ha), ki bo namenjen izključno poskusom ekološki pridelavi jabolk.
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 2009 lahko pridelek jabolk
ocenimo kot povprečen, vendar je z njim vse težje gospodarit, saj se cena jabolk
iz leta v leto znižuje in je daleč pod proizvodno lastno ceno. V letu 2009 smo
pridelali nekaj nad 286 t jabolk in jih v celoti tudi prodali.
Vodja poskusnega sadovnjaka: Roman Mavec
Sodelavci: Roman Klopčič, Pavel Skok  in Jakob Smolnikar

POMEMBNA SODELOVANJA, OBISKI, ORGANIZACIJE
POSVETOVANJ ipd.
Organizacije posvetovanj
8. Posvet o jagodah (mag. Darinka Koron);
Dan odprtih vrat v Poskusnem sadovnjaku Brdo pri Lukovici (vsi sadjarji);
2. Posvet o malinah (mag. Darinka Koron);

OPIS RAZISKAV IN STROKOVNIH NALOG
PROJEKTI V TEKU
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 KIS: dr. Matej Stopar
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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 2009 smo 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 bomo nadaljevali tudi
v letu 2010.
KONČANI PROJEKTI
Razvoj izboljšanega sistema za gojenje matičnih rastlin koščičastih sadnih
vrst – pridelava cepičev v mrežniku (V4-0343)
Vodja projekta:dr. Nikita Fajt (KGZS-KGZNG)
Nosilka KIS: mag. Barbara Ambrožič Turk
Pri koščičastih sadnih vrstah je problematika vzdrževanja zdravih matičnih rastlin
in pridobivanja zdravega cepilnega materiala izredno pereča in težavna, saj so
sadne vrste iz roda Prunus gostiteljske rastline številnih škodljivih organizmov
(virusi, viroidi, fitoplazme, bakterije). Med njimi sta fitoplazma European stone
fruit yellows (ESFY; 'Candidatus Phytoplasma prunorum'), kakor tudi virus
šarke (PPV; 'Plum pox potyvirus') nevarna povzročitelja bolezni, ki pri gojenju
koščičastih sadnih vrst povzročata veliko gospodarsko škodo in obolelih rastlin
ni mogoče zdraviti. Uvrščena sta na seznam karantenskih škodljivih organizmov
I.A.II Direktive Sveta 2000/29/ES. Širita se z žuželčjimi vektorji (bolšice, uši)
in z vegetativnim razmnoževanjem. V slovenskem okolju se soočamo z velikim
infekcijskim pritiskom in veliko razširjenostjo fitoplazme ESFY, saj so gostiteljske
rastline bolezni tudi divje vrste Prunusov. Namen predlaganega projekta je v
iskanju rešitev za obvladovanje tega problema, ki se kaže z možnostjo vzdrževanja
matičnih rastlin v zaščitenih razmerah mrežnika za pridelovanje nadzorovanega,
zdravega cepilnega materiala. Z zastavljenim projektom vzgoje matičnih rastlin
v zaščitenih razmerah mrežnika smo želeli poleg zdravstvenega vidika ugotoviti
tudi možnost pridelave cepičev ustrezne tehnološke kakovosti v spremenjenih
mikroklimatskih razmerah mrežnika, predvsem zaradi zmanjšane osvetlitve ter
morebitnega slabšega dozorevanja lesa.
V mrežnik na lokaciji Sadjarskega centra v Biljah je bilo spomladi 2007 posajenih
81 sadik 12 sort koščičastih sadnih vrst (breskve in nektarine, marelice, slive).
Z namenom primerjave spremljanja zdravstvenega stanja rastlin ter ugotavljanja
možnosti pridelave tehnološko kakovostnih cepičev v spremenjenih razmerah
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mrežnika je bila vzporedno na prostem ob mrežniku posajena tudi kontrolna
vrsta breskev.
Rezultati spremljanja navzočnosti prenašalcev in zdravstvenega stanja matičnih
rastlin so pokazali, da v opazovanih letih trajanja projekta v mrežniku ni bilo
najdenih prenašalcev karantenskih škodljivih organizmov, niti drugih fitofagnih
žuželk, kar potrjuje učinkovitost mrežnika pri preprečevanju prenosa bolezni
koščičarjev z naravnimi prenašalci. V letu 2009 se je v kontrolni vrsti izven
mrežnika na rumene lepljive pasti ulovil en sam primerek prenašalca češpljeve
bolšice (Cacopsylla pruni), ugotovljen pa je bil ulov potencialnega prenašalca
breskovega škržatka (Asymmetrasca decedens), kar predstavlja veliko nevarnost
pri prenosu fitoplazme ESFY na prostem.
Prav tako v obdobju 2007 - 2009 z laboratorijskimi testiranji ni bilo ugotovljene
prisotnosti karantenskih škodljivih organizmov fitoplazme ESFY, bakterije
Xanthomonas arboricola  pv. pruni ter virusa šarke PPV na drevesih v mrežniku,
medtem ko je bila v letu 2009 na enem kontrolnem drevesu zunaj mrežnika
potrjena prisotnost virusa šarke PPV. Zaradi specifičnih mikroklimatskih razmer
v mrežniku je bila pri nekaterih sortah breskve ugotovljena povečana dovzetnost
za glivično bolezen - ožig breskove skorje (Fusicoccum amygdali).
Spremljanje parametrov rasti in razvoja rastlin ter kakovosti cepičev je potekalo
pri sorti breskve 'Redhaven' na 12 drevesih v mrežniku ter primerjalno na 12
drevesih iste sorte zunaj mrežnika. Rezultati spremljanja so v vseh proučevanih
letih pokazali statistično značilno višjo rast dreves v mrežniku z daljšimi
poganjki, v primerjavi s kontrolnimi drevesi. Zelo dober vegetativni razvoj dreves
v mrežniku se je pokazal tudi v količini brstov (očes), primernih za cepljenje,
saj so drevesa v mrežniku imela to število večje kot kontrolna drevesa. Tudi
velikost listne ploskve, izmerjena v letu 2008, je bila pri drevesih v mrežniku
statistično značilno večja. Pri ugotavljanju kakovosti cepičev je bilo na podlagi
rezultatov cepljenja ugotovljeno, da ni statistično značilne razlike v prijemu
cepičev iz mrežnika ter iz kontrolnih rastlin na prostem. Iz opravljenih analiz
založenosti z ogljikovimi hidrati (fruktoza, glukoza, saharoza, sorbitol) v skorji
poganjkov lahko sklepamo, da je kakovost poganjkov iz dreves, ki so rasla v
mrežniku ter na prostem povsem primerljiva.
Na osnovi opravljenih poskusov in opazovanj v proučevanih letih trajanja
projekta lahko rečemo, da je možno v mrežniku pridelati zdrav sadilni material
ter hkrati zagotoviti njegovo visoko kakovost. Predlagana vzgoja matičnih dreves
koščičarjev v mrežniku, ki je plod interdisciplinarnega projektnega pristopa,
že sedaj zagotavlja takojšnjo uporabo mrežnika za pripravo zdravega sadilnega
materiala.
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STROKOVNE NALOGE
Posebno preizkušanje sort« ter »Selekcija in vzgoja novih sort« sadnih rastlin
in vinske trte
Nosilca za vinsko trto: mag. Boris Koruza, Radojko Pelengić
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
Skupno je bilo v letu 2009, v postopek posebnega preizkušanja vključenih 190
sort sadnih rastlin in podlag s skupno 4.209 drevesi (grmi) 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 2009, na 8 lokacijah vključenih skupno 111
sort in tipov oreha, kostanja in oljk, ki so bili odbrani iz domačih populacij. V
sklopu vzgoje novih sort sadnih rastlin je na različnih lokacijah po Sloveniji,
delo potekalo tudi pri spremljanju 1039 sejancev oreha in kostanja, pridobljenih
s postopkom križanja.
Vinska trta
Strokovne naloga je pri vinski trti v letu 2009 potekala na 5 lokacijah v
vseh treh vinorodnih deželah Slovenije. Delo je razdeljeno na dve podnalogi:
posebno preiskušanje in klonska selekcija vinske trte. Skupno je bilo v postopek
posebnega preizkušanja vključenih 30 sort (klonov) in standardov s skupno
2250 trsi. V postopke klonske selekcije vinske trte je bilo v letu 2009 vključenih
128 klonskih in elitnih linij, pri 20 belih in rdečih vinskih sortah ter treh
sortah podlag (sort 5M, 6M in 8BČ), na 17 lokacijah, v vseh treh vinorodnih
deželah Slovenije. Opravljenih je bilo 10 mikrovinifikacij vzorcev grozdja, 930
seroloških testov in 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.
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Uradno potrjevanje razmnoževalnega materiala sadnih rastlin in vinske trte
Nosilec za sadjarstvo: mag. Barbara Ambrožič Turk
Nosilec za vinogradništvo: mag. Boris Koruza
Sodelavci: Vesna Lokar, Boštjan Saje (KIS), Alica Topolovec (KGZS-KGZMb STS
Ivanjkovci),  Andreja Škvarč (KGZS-KGZNG STS Vrhpolje).
Sadne rastline
V letu 2009 je bilo v postopek uradnega potrjevanja vključenih 5 dobaviteljev,
ki se ukvarjajo s pridelovanjem razmnoževalnega oziroma sadilnega materiala
sadnih rastlin. Od tega je SC Gačnik, v osnovnem matičnem nasadu za
pridelavo cepičev v Selu na Goričkem, prijavil skupno 2.154 matičnih dreves
jablane, ter v osnovnem matičnem zarodišču jablanovih podlag I. stopnje, na
enoti pridelave Iljaševci, 7.000 matičnih grmov podlag. V SC Bilje je bil, po
opravljenih številnih pregledih zdravstvenega stanja matičnih rastlin koščičarjev
v mrežniku in vzorčenjih za preverjanje prisotnosti škodljivih organizmov, ki
so bila od leta 2007 dalje opravljena v okviru posebnega CRP projekta, matični
nasad v mrežniku v Biljah vključen v uradno potrjevanje za leto 2009, saj je
izpolnjeval vse predpisane pogoje. Na podlagi odločbe izdane s strani FURS,
letne prijave ter izpolnjevanja pogojev za uradno potrditev, je bilo v letu 2009
uradno potrjenih skupno 63 osnovnih matičnih rastlin breskev in nektarin ter
marelic in sliv. V osnovnih matičnih zarodiščih II. stopnje so v letu 2009 trije
dobavitelji prijavili skupno 47.700 matičnih grmov podlag. Ker so izpolnjevali
vse predpisane pogoje, smo za navedene količine matičnega materiala izdali
potrdila o uradni potrditvi osnovnih matičnih rastlin.
Skupna količina cepičev pri jablani iz matičnega nasada Selo, je v letu 2009 (v
primerjavi z letom 2008) upadla in je znašala 143.700 (to je komaj dve tretjini  
količine cepičev narezanih v letu 2008). Glede na čas rezi je bilo v letu 2009
približno 60 % cepičev narezanih pozimi, 40 % pa poleti. To kaže na trend
povečevanja zimske rezi cepičev.
V letu 2009 je bila prijava pridelave uradno potrjenih sadik pri dobavitelju
Sadjarstvo Mirosan d.d. za polovico manjša kot v preteklem letu. Prijavljeno
je bilo 3.285 sadik sorte Zlati delišes kl. Reinders. Prav tako se je pri tem
dobavitelju zmanjšala tudi prijavljena količina podlag za nadaljnjo pridelavo
sadik in je znašala le 2.900. V letu 2009 je 1.500 sadik v uradno potrjevanje
prijavil tudi SC Gačnik.
V postopku uradnega potrjevanja smo, na podlagi prejetih letnih prijav
pridelave, pri dobaviteljih preverjali izpolnjevanje pogojev za uradno potrditev,
ki določenih s pravilnikom. Skladno s programom dela smo v matičnih nasadih
in zarodiščih v letu 2009 odvzeli 270 vzorcev za preverjanje prisotnosti virusov
ApMV, ACLSV in ASGV ter 28 vzorcev za preverjanje prisotnosti fitoplazme
jablanove metličavosti (AP). V primeru matičnih rastlin koščičarjev v mrežniku
smo odvzeli 15 vzorcev za preverjanje prisotnosti virusov PDV in PNRSV. Ob
izvajanju pregledov zdravstvenega stanja so bili 3 vzorci odvzeti zaradi suma
na okužbo z bakterijo Erwinia amylovora ter 1 vzorec za testiranje latentnih
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okužb Ea v nevtralnem območju (v matičnem nasadu Selo), skladno z načrtom
za izvajanje posebnega nadzora bakterije Ea. Rezultati vseh navedenih testiranj
so bili negativni.
Trta
V letu 2009, smo na področju uradnega potrjevanja razmnoževalnega in
sadilnega materiala trte, opravili vse s programom zastavljene naloge. V shemo
uradnega potrjevanja razmnoževalnega materiala trte je bilo vključenih skupno
37 dobaviteljev. Od tega jih 27 prideluje uradno potrjene trsne cepljenke, 30
jih prideluje trsne podlage, 21 pa cepiče. Na podlagi urejenih selekcijskih knjig,
opravljene selekcije, zbrane dokumentacije in opravljenih pregledov uradnega
organa za potrjevanje, je bilo doslej uradno potrjenih 62 ha matičnjakov podlag
(cca 180.000 trsov) in 25 ha uradno potrjenih matičnih vinogradov (cca 100.000
trsov). V matičnih nasadih so dobavitelji v letu 2009 prijavili pridelavo 4,278
milijona uradno potrjenih cepičev ter 6,213 milijona uradno potrjenih ključev
podlag.
Na podlagi zaključenih postopkov uradnega potrjevanja, je bilo doslej izdanih
366 potrdil o uradni potrditvi matičnih trsov (od tega 41 v letu 2009). To pomeni,
da smo v letu 2009 pregledali in obdelali nad 130 mest pridelave z matičnimi
nasadi trte v vseh treh vinorodnih deželah Slovenije. Povprečna površina
matičnih nasadov še vedno meri komaj kaj več kot 0,3 ha, oziroma 1.100 do
1.200 matičnih trsov. Zaradi razdrobljenosti in medsebojne oddaljenosti parcel
zahteva delo veliko časa in poti, kar se je še povečalo z izvajanjem programa
posebnega nadzora nad zlato trsno rumenico (ZTR). Glede na trenutno stanje
matičnih nasadov lahko naši trsničarji pridelajo med 7-8 milijonov uradno
potrjenih ključev podlag in 4-5 milijone uradno potrjenih cepičev vinskih sort
(odvisno od pridelovalnih razmer, oskrbe in stanja matičnih nasadov).
Pri rednih pregledih matičnih nasadov smo posebno pozornost posvetili
ugotavljanju prisotnosti bolezni vinske trte, posebej še odkrivanju trsnih rumenic
in agrobakterij. Vsi odvzeti vzorci na prisotnost fitoplazem so reagirali pozitivno
na rumenico tipa 'črni les'. Na prisotnost agrobakterij (A. vitis , A. tumefaciens)
je bilo v zadnjih treh letih odvzetih 23 vzorce za analizo in kar 10 (ali 43 %) je
bilo pozitivnih na agrobakterijo A. tumefaciens. Rezultati analiz kažejo, da se
pri obravnavanju problematike agrobakterij podcenjuje vloga A. tumefaciens, ki
je prisotna v vsakih tleh in pri kateri za večjo pojavnost ne moremo kriviti zgolj
prenosa s cepilnim materialom. S spremljanjem obsega pojava agrobakterij na
razmnoževalnem materialu, ki je zaenkrat še dokaj sporadičen, bomo v okviru
finančnih možnosti nadaljevali tudi v bodoče.
Bazni matični bloki namenjeni pridelavi baznih cepičev, so v obeh trsničarskih
središčih posajeni s po 100-200 matičnimi trsi/klon, na skupni površini 3,5 ha;
bazni matični trsi za pridelavo baznih podlag pa na skupni površini 2,5 ha.
Zaradi zahtev po čim večji izoliranosti baznih matičnih rastlin, je bila v letu
2009 dokončana obnova baznih blokov novih klonov na lokaciji Litmerk (STS
Ivanjkovci). Na tej lokaciji so bili v manjšem številu (po 20 trsov) posajeni
še vsi kloni iz STS Vrhpolje, kar zagotavlja večjo stopnjo varovanja baznih
127

Poročilo o delu 2009

matičnih rastlin. V letu 2009 je bilo v baznem matičnem vinogradu pri STS
Ivanjkovci v celoti dokončano redno retestiranje na viruse vinske trte skladno
s pravilnikom. Vsi trsi so bili zdravi. V letu 2009 je bil popolnoma obnovljen
tudi repozitorij izvornih rastlin pri STS Ivanjkovci, ki ga potrebno v naslednjih
letih še enkrat retestirati, repozitorij pri STS Vrhpolje pa je v fazi obnove. Prav
tako je bila dokončana tudi popolna rekonstrukcija baznega matičnega nasada
pri STS Vrhpolje (cca 1 ha).
Z rednimi retestiranji smo nadaljevali tudi v drugih uradno potrjenih matičnih
nasadih. Obseg dela pri testiranjih je zelo velik, prav tako pa naraščajo tudi
stroški za to potrebnega materiala. V položaju, ko so sredstva namenjena
uradnemu potrjevanju razmnoževalnega materiala trte omejena, smo prisiljeni
obseg testiranj zmanjšati na mero, ki nam jo omogočajo razpoložljiva finančna
sredstva (cca 2.500 testov letno). V letu 2009 je bilo tako opravljenih 9 serij
testiranj, v katerih je bilo v 2.420 testih pretestiranih 10.648 matičnih trsov. Pri
teh testiranjih se letno odkrije med 20 in 30 okuženih matičnih trsov, kar je pod
0,3 %. Trsi, ki na testu reagirajo pozitivno ali so rezultati sumljivi, se označijo
in izločijo iz uporabe. Analize opravlja pooblaščeni laboratorij na KIS-u.
Na novih parcelah za trsnice ter v novih matičnih nasadih smo v letu 2009
opravili 57 analiz zemlje na nematode in izdali mnenja o ustreznosti zemljišč.
Analize tal na nematode so bile tako opravljene že 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 2009, so bili prosti nematod.
Glede na gospodarsko krizo, zastoj obnove v domačih vinogradih in s tem
povezane slabše rezultate prodaje v zadnjih dveh letih lahko pričakujemo,
da se bo obseg pridelave uradno potrjenih trsnih cepljenk v naslednjih nekaj
letih zmanjšal. Do manjšega upada je prišlo že v letu 2009, ko je bilo v trsnice
vloženih nekaj manj kot 5,2 milijona uradno potrjenih in baznih trsnih siljenk.
Po opravljenih predhodnih ocenah pričakovanega pridelka pričakujemo, da
bo pridelek uradno potrjenih trsnih cepljenk 1. razreda letos nekoliko manjši
(okrog 3,2 milijona).
V pridelavo uradno pregledanih trsnih cepljenk je bilo torej vključenih 27
pridelovalcev. Po prispelih prijavah in vnosu prijav v informacijski sistem FURS,
so bili opravljeni pregledi glede primernosti parcel in 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. Za potrebe uradnega označevanja je bilo predtiskanih
razdeljenih 106.710 uradnih etiket, izdelani zapisniki in izdana dovoljenja za
nameščanje uradnih etiket.
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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 nekaj
manj kot 12 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 sort različnih sadnih
vrst, ki uspevajo pri nas in je največja v Sloveniji.  Vanjo je vključena tudi
genska banka jagodičja.
V poskusnem sadovnjaku Brdo pri Lukovici smo v letu 2009 nadaljevali z
vzgojo   obnovljenih delov nasadov, od katerih je sedaj s protitočno mrežo
pokritih že nad 3,5 ha. Vso opremo in gospodarska poslopja v sadovnjaku redno
vzdržujemo, kolikor je to zaradi njene starosti sploh mogoče. V letu 2009 smo
tako uspeli kupiti novo sadjarsko samohodno ploščad, ki pomeni pomembno
pridobitev in bo zaposlenim olajšala marsikatero sadjarsko opravilo (od rezi do
obiranja sadja). Sodobni in dobro oskrbovani in opremljeni nasadi omogočajo
dobro izkoriščenost zemljišč ter gospodarnost pridelave jabolk (sadovnjak
skuša s prodajo pridelka kriti 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 2009
smo v sadovnjaku izkrčili nekaj izrojenih starih dreves. Nadomestili jih bomo
s sadikami sort, ki bodo namenjene poskusnemu delu v okviru raziskovalnih
projektov proučevanja ekološke pridelave jabolk. V letu 2009 je bil pridelek
jabolk v sadovnjaku količinsko povprečen (nekaj nad 286 t), ki smo ga v celoti
tudi uspeli prodati.
V poskusnem sadovnjaku Brdo pri Lukovici smo tudi v letu 2009 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 2009 smo organizirali že deveti
»dan odprtih vrat«, ki se ga je udeležilo okrog 300 obiskovalcev. V poskusnem
sadovnjaku si vseskozi prizadevamo za uporabo naravi prijaznih postopkov
pridelave sadja, zato je sadovnjak vključen v program kontrole SIPS -Slovenska
integrirana pridelava sadja. Del nasadov bo odslej namenjen izključno biološki
pridelavi ter proučevanju postopkov biološke pridelave jabolk.
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13. GODEC, Boštjan. Sorte hrušk naših dedkov in babic : (VI. del). Moj mali svet, jun.
2009, letn. 41, št. 6, str. 42-43, ilustr. [COBISS.SI-ID 3022696]
14. GODEC, Boštjan. Sorte hrušk naših dedkov in babic : (VII. del). Moj mali svet, jul.
2009, letn. 41, št. 7, str. 42-43, ilustr. [COBISS.SI-ID 3075176]
15. GODEC, Boštjan. Sorte hrušk naših dedkov in babic : (VIII. del). Moj mali svet, avg.
2009, letn. 41, št. 8, str. 38-39, ilustr. [COBISS.SI-ID 3075944]
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16. GODEC, Boštjan. Sorte hrušk naših dedkov in babic : (X. del). Moj mali svet, okt. 2009,
letn. 41, št. 10, str. 30-31, ilustr. [COBISS.SI-ID 3117672]
17. GODEC, Boštjan. Sorte jabolk včeraj, danes, jutri. Delo dom, 16. sep. 2009, letn. 17, št.
37, str. 55-56, fotogr. [COBISS.SI-ID 3100776]
18. KORON, Darinka. Bolezni in škodljivci ameriških borovnic. Sad (Krško), apr. 2009,
letn. 20, št. 4, str. 6-7. [COBISS.SI-ID 2987880]
19. KORON, Darinka. Gojenje ameriških borovnic v različnih talnih tipih. Sad (Krško),
mar. 2009, letn. 20, št. 3, str. 14-15. [COBISS.SI-ID 2919272]
20. KORON, Darinka. Kdaj je optimalen čas rezi jagodičastih rastlin. Kmeč. glas, 29. jul.
2009, letn. 66, št. 30, str. 10. [COBISS.SI-ID 3071336]
21. KORON, Darinka. Neobičajni sadjarski ukrepi v nasadih ameriških borovnic. Sad (Krško), maj 2009, letn. 20, št. 5, str. 6-7. [COBISS.SI-ID 3007336]
22. KORON, Darinka. Opisi sort ameriških borovnic. Sad (Krško), jul.-avg. 2009, letn. 20,
št. 7-8, str. 6-8. [COBISS.SI-ID 3076200]
23. KORON, Darinka. Slovensko jagodičje v letu 2009. Sad (Krško), nov. 2009, letn. 20, št.
11, str. 5-7. [COBISS.SI-ID 3187560]
24. KORON, Darinka. Vzgojna in vzdrževalna rez ameriških borovnic. Sad (Krško), okt.
2009, letn. 20, št. 10, str. 3-5. [COBISS.SI-ID 3127656]
25. KORUZA, Boris. Seznam uradno potrjenih slovenskih klonov trte = List of Slovenian
clones of Vitis sp. accepted for official certification. Objave Fitosanitarne uprave Republike
Slovenije, feb. 2009, leto 10, št. 34, str. 9-10. [COBISS.SI-ID 2973544]
26. MAVEC, Roman. Eko sadjarstvo, nov mejnik?. Sad (Krško), jan. 2009, letn. 20, št. 1, str.
9-10. [COBISS.SI-ID 2866024]
27. MAVEC, Roman. Izognimo se pozebi sadnega drevja. Gaia (Ljubl.), dec. 2009, letn. 15,
št. 153, str. 14-15, fotogr. [COBISS.SI-ID 3204456]
28. MAVEC, Roman. Je jablanov škrlup škodljiv za naše zdravje?. Gaia (Ljubl.), mar. 2009,
letn. 15, št. 145, str. 14-15, fotogr. [COBISS.SI-ID 3204712]
29. MAVEC, Roman. Poletna rez sadnih dreves. Gaia (Ljubl.), avg. 2009, letn. 15, št. 150,
str. 13-15, fotogr. [COBISS.SI-ID 3079272]
30. MAVEC, Roman. Rez sadnih rastlin v vrtu. Sad (Krško), feb. 2009, letn. 20, št. 2, str.
10-12. [COBISS.SI-ID 2899304]
31. MAVEC, Roman. Vse o rezi sadnega drevja. Gaia (Ljubl.), feb. 2009, letn. 15, št. 144,
str. 10-12, fotogr. [COBISS.SI-ID 3204968]
32. MAVEC, Roman. Vzgoja sadnega drevja ob zidu. Gaia (Ljubl.), jun. 2009, letn. 15, št.
148, str., fotogr. [COBISS.SI-ID 3079528]
1.05 Poljudni članek
33. FAJT, Nikita, VRHOVNIK, Irena, BRAJNIK, Janko, AMBROŽIČ TURK, Barbara. Kaki
v svetu - IV. mednarodni simpozij v Italiji. Sad (Krško), jan. 2009, letn. 20, št. 1, str. 5-6.
[COBISS.SI-ID 2865768]
34. GODEC, Boštjan. Nove Odporne sorte sadja. Gaia (Ljubl.), sep. 2009, letn. 15, št. 151,
str. 14-15, fotogr. [COBISS.SI-ID 3100520]
35. GODEC, Boštjan. Odkritje spominske plošče prof. dr. Francetu Adamiču (1911-2004).
Moj mali svet, jun. 2009, letn. 41, št. 6, str. 43, fotogr. [COBISS.SI-ID 3022952]
36. KORON, Darinka. Jagode različnih oblik, barv in okusov. Moj mali svet, avg. 2009, letn.
41, št. 8, str. 36-37, fotogr. [COBISS.SI-ID 3075688]
37. KORON, Darinka. Od nabiralništva do gojenja borovnic. Sad (Krško), jun. 2009, letn.
20, št. 6, str. 6-7. [COBISS.SI-ID 3077224]
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38. KORON, Darinka. Robide in robidnice. Moj mali svet, maj 2009, letn. 41, št. 5, str. 3739, fotogr. [COBISS.SI-ID 3002728]
39. KORON, Darinka. Za vse letne čase : tema meseca: sadje. Delo dom, 21. okt. 2009,
letn. 17, št. 42, str. 49-52. [COBISS.SI-ID 3255144]
1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
40. AMBROŽIČ TURK, Barbara, FAJT, Nikita, KOMEL, Erika. Testing of different persimmom cultivars in the south-western part of Slovenia. V: BELLINI, Elvio (ur.), GIORDANI,
Edgardo (ur.). Proceedings of the IVth International Symposium on Persimmon : Firenze,
Faenza, Caserta-Italy, November 9-13, 2008, (Acta horticulturae, 833). Leuven: ISHS, 2009,
str. 43-46. [COBISS.SI-ID 3146600]
41. FAJT, Nikita, SELJAK, Gabrijel, PRINČIČ, Matjaž, KOMEL, Erika, VEBERIČ, Robert,
MEHLE, Nataša, BOBEN, Jana, DREO, Tanja, RAVNIKAR, Maja, AMBROŽIČ TURK, Barbara. Zagotavljanje zdravega izhodiščnega materiala koščičarjev z vzgojo matičnih dreves
v mrežniku = Assurance of healthy propagating material of stone fruits by cultivating
mother trees in insect-proof net-house. V: MAČEK, Jože (ur.). Zbornik predavanj in referatov 9. Slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin, Nova Gorica, 4.-5. marec 2009. Ljubljana:
Društvo za varstvo rastlin Slovenije, 2009, str. 243-247. [COBISS.SI-ID 2097999]
42. SIMONČIČ, Andrej, KOZMUS, Peter, ŠKERLAVAJ, Vojko, MODIC, Špela, MAVEC,
Roman, STOPAR, Matej, BAŠA ČESNIK, Helena, VELIKONJA BOLTA, Špela, GREGORČIČ, Ana. Vpliv različnih tehnologij varstva jablan pred boleznimi in škodljivci na ostanke
fitofarmacevtskih sredstev v jabolkah = The influence of different plant protection technologies on pests and diseases in orchards and their residues in fruits. V: MAČEK, Jože (ur.).
Zbornik predavanj in referatov 9. Slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin, Nova Gorica,
4.-5. marec 2009. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije, 2009, str. 31-37. [COBISS.
SI-ID 3115368]
1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci
43. AMBROŽIČ TURK, Barbara. Certifikacija razmnoževalnega in sadilnega materiala
sadnih rastlin. V: UNUK, Tatjana (ur.). Sadjarski posvet 2009 : monografija : Grad Hompoš,
10. marec 2009. Maribor: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 2009, str. 19-22.
[COBISS.SI-ID 2924648]
44. GODEC, Boštjan. Na škrlup odporne in tolerantne sorte jabolk. V: KOFOL, Karla,
KODRIČ, Ivan, BAVČAR, Janja, BRENCE, Andreja, FAJT, Nikita, GAČNIK, Jani, GODEC,
Boštjan, KOMEL, Erika, KORON, Darinka, MALIK, Tanja, MOZETIČ, Branka, SALOBIR,
Barbara, SIMČIČ, Marjan, TOJNKO, Stanislav, VEBERIČ, Robert, VRHOVNIK, Irena, ZADRAVEC, Peter. Slovenska razstava sadja : Tolminski muzej, 22.-25. 10. 2009 : ob 100-letnici
sadne razstave pri Sv. Luciji ob Soči. Nova Gorica: KGSZ - Zavod GO, 2009, str. 33-38.
[COBISS.SI-ID 3142248]
45. KOLARIČ, Jure. Abscizija kot fiziološki proces ter vpliv rastnih regulatorjev. V: UNUK,
Tatjana (ur.). Sadjarski posvet 2009 : monografija : Grad Hompoš, 10. marec 2009. Maribor:
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 2009, str. 22-26. [COBISS.SI-ID 2924904]
46. KORON, Darinka. Možnosti pridelave jagodičja v hribovitem svetu. V: KOFOL, Karla,
KODRIČ, Ivan, BAVČAR, Janja, BRENCE, Andreja, FAJT, Nikita, GAČNIK, Jani, GODEC,
Boštjan, KOMEL, Erika, KORON, Darinka, MALIK, Tanja, MOZETIČ, Branka, SALOBIR,
Barbara, SIMČIČ, Marjan, TOJNKO, Stanislav, VEBERIČ, Robert, VRHOVNIK, Irena, ZADRAVEC, Peter. Slovenska razstava sadja : Tolminski muzej, 22.-25. 10. 2009 : ob 100-letnici
sadne razstave pri Sv. Luciji ob Soči. Nova Gorica: KGSZ - Zavod GO, 2009, str. 39-41.
[COBISS.SI-ID 3141992]
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47. KORON, Darinka. Pomen jagodičja v prehrani in njegove zdravilne lastnosti. V: KOFOL, Karla, KODRIČ, Ivan, BAVČAR, Janja, BRENCE, Andreja, FAJT, Nikita, GAČNIK,
Jani, GODEC, Boštjan, KOMEL, Erika, KORON, Darinka, MALIK, Tanja, MOZETIČ, Branka, SALOBIR, Barbara, SIMČIČ, Marjan, TOJNKO, Stanislav, VEBERIČ, Robert, VRHOVNIK, Irena, ZADRAVEC, Peter. Slovenska razstava sadja : Tolminski muzej, 22.-25. 10. 2009
: ob 100-letnici sadne razstave pri Sv. Luciji ob Soči. Nova Gorica: KGSZ - Zavod GO, 2009,
str. 57-59. [COBISS.SI-ID 3141736]
1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci
48. AMBROŽIČ TURK, Barbara, FAJT, Nikita, KOMEL, Erika. Testing of different persimmom cultivars in the south-western part of Slovenia. V: IV International Symposium on
Persimmon, Firenze, Faenza, Caserta-Italy, November 8-13, 2008 : book of abstracts and
scientific program. Leuven: ISHS; Firenze: Universitadegli Studi di Firenze, Dipartimento
di Ortoflorofrutticoltura, 2009, str. 49. [COBISS.SI-ID 3135848]
49. FAJT, Nikita, SELJAK, Gabrijel, PRINČIČ, Matjaž, KOMEL, Erika, VEBERIČ, Robert,
MEHLE, Nataša, BOBEN, Jana, DREO, Tanja, RAVNIKAR, Maja, AMBROŽIČ TURK, Barbara. Zagotavljanaje zdravega izhodiščnega materiala koščičarjev z vzgojo matičnih dreves
v mrežniku = Assurance of healthy propagating material of stone fruits by cultivating
mother trees in insect-proof net-house. V: MAČEK, Jože (ur.). 9. slovensko posvetovanje o
varstvu rastlin z mednarodno udeležbo = 9th Slovenian Conference on Plant Protection
with International Participation, 4.-5. marec 2009, Nova Gorica, Slovenija. Izvlečki referatov. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia,
2009, str. 66-67. [COBISS.SI-ID 2972008]
50. GREGORC, Aleš, LOKAR, Vesna. Selection of Carniolan honeybe colonies (Apis mellifera carnica) for queen rearing. V: Apimondia 2009 : Scientific programme : oral presentation abstracts and poster list. Montpellier: APIMONDIA, 2009, 2009, str. 138. [COBISS.
SI-ID 3113064]
51. KORON, Darinka. The regulation of stress conditions in strawberries with biocidal
plants. V: KONDAKOVA, Violeta (ur.). Biotic and abiotic stress prevention in integrated
berry fruit production : program and abstracts COST 863 WG2 + WG 3 Joint Meeting, Sofia Bulgaria, 9th-11th March 2009. Sofia: AgroBioInstitute Sofia, 2009, 2009, str. 22. [COBISS.
SI-ID 2989160]
52. MAVRIČ, Irena, VIRŠČEK MARN, Mojca, KORON, Darinka. Detection of blueberry
red ringspot virus in highbush bluebery cv. Coville. V: KONDAKOVA, Violeta (ur.). Biotic
and abiotic stress prevention in integrated berry fruit production : program and abstracts
COST 863 WG2 + WG 3 Joint Meeting, Sofia - Bulgaria, 9th-11th March 2009. Sofia: AgroBioInstitute Sofia, 2009, str. 23. [COBISS.SI-ID 2989928]
53. PELENGIĆ, Radojko, BASTAR, Manja-Tina, RUSJAN, Denis, MEGLIČ, Vladimir. Identification of grapevine varieties (Vitis vinifera L.) using chemotaxonomical and microsatellite
analysis. V: GOLIČNIK, Marko (ur.), BAVEC, Aljoša (ur.). Joint Congress of the Slovenian
Biochemical Society and the Genetic Society of Slovenia with International Participation,
Otočec, September 20-23, 2009. Book of abstracts : 8th Meeting of the Slovenian Biochemical Society : 5th Congress of the Genetic Society of Slovenia : 4th Meeting of the Slovenian
Society of Human Genetics. Ljubljana: Slovenian Biochemical Society: Genetic Society of
Slovenia, 2009, str. 171. [COBISS.SI-ID 3111016]
54. SIMONČIČ, Andrej, KOZMUS, Peter, ŠKERLAVAJ, Vojko, MODIC, Špela, MAVEC,
Roman, STOPAR, Matej, BAŠA ČESNIK, Helena, VELIKONJA BOLTA, Špela, GREGORČIČ, Ana. Vpliv različnih tehnologij vastva jablan pred boleznimi in škodljivci na ostanke
fitofarmacevtskih sredstev v jabolkih = The influence of different plant protection technologies on pests and diseases in orchards and their residues in fruits. V: MAČEK, Jože
(ur.). 9. slovensko posvetovanje o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo = 9th Slovenian
Conference on Plant Protection with International Participation, 4.-5. marec 2009, Nova
Gorica, Slovenija. Izvlečki referatov. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant
Protection Society of Slovenia, 2009, str. 17-18. [COBISS.SI-ID 2925416]
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55. STOPAR, Matej. Fruit set and return bloom of light, medium and high flowering apple
trees after BA applications. V: 11th International Symposium on Plant Bioregulators in Fruit Production, September 20-23 2009, Bologna, Italy : abstract book. [Bologna]: University of
Bologna, Faculty of Agriculture, 2009, str. 46. [COBISS.SI-ID 3128936]
1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci
56. MEHLE, Nataša, AMBROŽIČ TURK, Barbara, BRZIN, Jernej, NIKOLIĆ, Petra, DERMASTIA, Marina, BOBEN, Jana, RAVNIKAR, Maja. Diagnostics of fruit tree phytoplasma
- importance of latent infections. V: , str. 84. [COBISS.SI-ID 25891545]
1.22 Intervju
57. MAVEC, Roman. Pozanimajte se, koliko prostora potrebuje : sadje. Delo dom, 23. sep.
2009, letn. 17, št. 38, str. [43-49], fotogr. [COBISS.SI-ID 3108712]
1.25 Drugi članki ali sestavki
58. GODEC, Boštjan. Odkritje spominske plošče prof. dr. Franceta Adamiča (1911-2004).
Sad (Krško), jun. 2009, letn. 20, št. 6, str. 7. [COBISS.SI-ID 3045224]
59. GODEC, Boštjan. Odkritje spominske plošče prof. dr. Francetu Adamiču (1911-2004).
Kmeč. glas, 29. apr. 2009, letn. 66, št. 17, str. 32. [COBISS.SI-ID 3003752]
60. GODEC, Boštjan. Odkritje spominske plošče prof. dr. Francetu Adamiču (1911-2004).
Proteus, maj-jun. 2009, letn. 71, št. 9/10, str. 452-453, ilustr. [COBISS.SI-ID 30086957]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA
2.02 Strokovna monografija
61. GODEC, Boštjan, GOLJAT, Andrej. Jabolko na dan : od starih sort do novih receptov. Ljubljana: Kmečki glas, 2009. 97 str., ilustr. ISBN 978-961-203-355-2. [COBISS.SI-ID
246886656]
62. 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 2008, (Prikazi in informacije, 267). Ljubljana: Kmetijski inštitut
Slovenije, 2009. 64 str., tabele, fotogr. ISBN 978-961-6505-42-0. [COBISS.SI-ID 246768128]
63. ŠTAMPAR, Franci, LEŠNIK, Mario, VEBERIČ, Robert, SOLAR, Anita, KORON, Darinka, USENIK, Valentina, HUDINA, Metka, OSTERC, Gregor. Sadjarstvo. 2. dop. izd. Ljubljana: Kmečki glas, 2009. 416 str., ilustr., preglednice. ISBN 978-961-203-342-2. [COBISS.SI-ID
243706368]
2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav
64. MAVRIČ, Irena, DREO, Tanja, HREN, Matjaž, LOKAR, Vesna, MUNDA, Alenka,
SCHROERS, Hans-Josef, UREK, Gregor, ŽEŽLINA, Ivan, GERIČ STARE, Barbara, PELENGIĆ, Radojko, SELJAK, Gabrijel, VIRŠČEK MARN, Mojca, GRUDEN, Kristina, KOZLEVČAR, Gregor, MEHLE, Nataša, RAVNIKAR, Maja, ŠIRCA, Saša, ŽERJAV, Metka.
Diagnostika povzročiteljev bolezni vinske trte : zaključno poročilo o rezultatih opravljenega
raziskovalnega dela na projektu v okviru ciljnega raziskovalnega programa (CRP) »Konkurenčnost Slovenije 2006-2013« : šifra projekta: V4-0313 = Diagnostics of grapevine diseases,
(KIS - Poročila o raziskovalnih nalogah, 334). [Ljubljana]: Kmetijski inštitut Slovenije, 2009.
106 str. [COBISS.SI-ID 3136872]
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2.13 Elaborat, predštudija, študija
65. ČERGAN, Zoran, DOLNIČAR, Peter, UGRINOVIĆ, Kristina, ŠKOF, Mojca, VERBIČ,
Janko, RUTAR, Romana, ŽITEK, Drago, ZEMLJIČ, Andrej, KORUZA, Boris, AMBROŽIČ
TURK, Barbara, POVŠE, Valentina (ur.). Poročilo o strokovnih nalogah s področja varstva in
registracije sort rastlin ter semenarstva za leto 2008, (KIS - Poročila o strokovnih nalogah, 117). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2009. 57 str., pril., tabele. [COBISS.SI-ID
2929256]
66. UGRINOVIĆ, Kristina, ŠKOF, Mojca, KORUZA, Boris, GODEC, Boštjan, PELENGIĆ,
Radojko, OSVALD, Jože, JAKŠE, Marijana, KACJAN-MARŠIĆ, Nina, ŽNIDARČIČ, Dragan,
JERAŠA, Matej. Poročilo o strokovnih nalogah s področja posebnega preizkušanja sort za
opisno sortno listo za leto 2008, (KIS - Poročila o strokovnih nalogah, 119). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2009. 77 str., pril., tabele. [COBISS.SI-ID 2975336]
2.30 Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci
67. KOFOL, Karla, KODRIČ, Ivan, BAVČAR, Janja, BRENCE, Andreja, FAJT, Nikita, GAČNIK, Jani, GODEC, Boštjan, KOMEL, Erika, KORON, Darinka, MALIK, Tanja, MOZETIČ,
Branka, SALOBIR, Barbara, SIMČIČ, Marjan, TOJNKO, Stanislav, VEBERIČ, Robert, VRHOVNIK, Irena, ZADRAVEC, Peter. Slovenska razstava sadja : Tolminski muzej, 22.-25. 10.
2009 : ob 100-letnici sadne razstave pri Sv. Luciji ob Soči. Nova Gorica: KGSZ - Zavod GO,
2009. 80 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 247969536]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)
3.11 Radijski ali TV dogodek
68. GODEC, Boštjan. Jablanove sorte naših dedkov in babic oziroma stare jablanove sorte.
Ljubljana: Radio Slovenija, 1. program, oddaja Koreninice, 10. mar. 2009. [COBISS.SI-ID
2923368]
69. GODEC, Boštjan. Naša ekološka pridelava jabolk. Ljubljana: Radio Slovenija, 1. program, oddaja Nasveti, 22. sep. 2009. [COBISS.SI-ID 3109480]
70. GODEC, Boštjan. Sezona obiranja jabolk je tu. Ljubljana: Radio Slovenija, 1. program,
oddaja Nasveti, 17. avg. 2009. [COBISS.SI-ID 3069288]
71. GODEC, Boštjan. Stare sorte jabolk. Ljubljana: Radio Slovenija, 1. program, oddaja
Koreninice, 22. sep. 2009. [COBISS.SI-ID 3109224]
72. GODEC, Boštjan. Stare sorte jabolk. Ljubljana: Radio Slovenija, 1. program, oddaja
Nasveti, 27. nov. 2009. [COBISS.SI-ID 3226216]
73. GODEC, Boštjan. Pogovor o knjigi Jabolko na dan : [radijski intervju]. Trst: Radio Trst
A, oddaja Studio D, 16. dec. 2009. [COBISS.SI-ID 3226728]
74. KORON, Darinka. Jagode - pobešanke in plezalke. Ljubljana: Radio Slovenija, 1. program, oddaja Nasveti, maj 2009. [COBISS.SI-ID 3250024]
75. KORON, Darinka. Jagodičje - zakladnica zdravja. Ljubljana: Radio Slovenija, 1. program, oddaja Nasveti, julij 2009. [COBISS.SI-ID 3249768]
76. KORON, Darinka. O jagodičju in ukrepih v spomladansem času. Ljubljana: Televizija
SLO 1, oddaja Ljudje in zemlja, 3. maj 2009. [COBISS.SI-ID 3251816]
77. KORON, Darinka. Po zimskem počitku jagod. Jesenice: Radio Triglav Jesenice, oddaja
Triglavski zeleni kotiček, 12. mar. 2009. [COBISS.SI-ID 3251304]
78. KORON, Darinka. Pomen pravočasne rezi grmičastih vrst jagodičja. Ljubljana: Radio
Slovenija, 1. program, oddaja Nasveti, 18. feb. 2009. [COBISS.SI-ID 3249000]
79. KORON, Darinka. Ribezi. Ljubljana: Radio Slovenija, 1. program, oddaja Nasveti, junij
2009. [COBISS.SI-ID 3250280]
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80. KORON, Darinka. Sajenje borovnic. Ljubljana: Radio Slovenija, 1. program, oddaja
Nasveti, 12. okt. 2009. [COBISS.SI-ID 3249512]
81. KORON, Darinka. Sajenje jagodičja. Ljubljana: Radio Slovenija, 1. program, oddaja
Nasveti, 12. okt. 2009. [COBISS.SI-ID 3249256]
82. STOPAR, Matej. Redčenje plodičev jablane. 26. apr. 2009; Ljubljana: TV Slovenija, 1.
program, oddaja Ljudje in zemlja. [COBISS.SI-ID 2996072]
3.15 Prispevek na konferenci brez natisa
83. GODEC, Boštjan. Sortiment na škrlup odpornih sort in tolerantnih jablanovih sort v
Evropi : predavanje na Strokovnem posvetu za pridelovalce ekološkega sadja, Ljubljana, 4.
dec. 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 3178088]
84. GODEC, Boštjan. Which varieties do growers plant in Slovenia - with special emphasis
on new varieties? : predavanje na EUFRIN Working Group, Apple and pear variety testing,
3-4 March, 2009, Skierniewice, Poljska. 2009. [COBISS.SI-ID 2968424]
85. GODEC, Boštjan, ZADRAVEC, Peter. Sansa and Lonjon : presentation of new apple cultivars by the participants : predavanje na EUFRIN Working Group, Apple and pear variety
testing, 3-4 March, 2009, Skierniewice, Poljska. 2009. [COBISS.SI-ID 2923880]
86. KOLARIČ, Jure. Posredne koristi ekološkega sadjarstva : predavanje na Strokovnem
posvetu za pridelovalce ekološkega sadja, Ljubljana, 4. dec. 2009. 2009. [COBISS.SI-ID
3178600]
87. KORON, Darinka. Evaluation of blueberry varieties in Slovenia : predavanje na konferenci pod naslovom Small berry variety evaluation, COST 863, WG1 SGM, Vilna, 28.-31. jan.
2009. 2009. [COBISS.SI-ID 3264616]
88. KORON, Darinka. Evaluation of strawberry varieties in Slovenia : predavanje na konferenci pod naslovom Small berry variety evaluation, COST 863, WG1 SGM, Vilna, 28.-31. jan.
2009. 2009. [COBISS.SI-ID 3264872]
89. KORON, Darinka. Gojenje jagodičja v domačem vrtu : predavanje za Društvo kmečkih
žena Cerknica, Unec, 7. apr. 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 3256680]
90. KORON, Darinka. Novosti v pridelovanju jagodičja : predavanje ob Dnevu odprtih vrat,
Brdo pri Lukovici, 5. sep. 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 3256936]
91. KORON, Darinka. Pomen jagodičja za zdravje ljudi : predavanje v organizaciji SSDS
v okviru prireditve Pirčevi dnevi, Moravske Toplice, 27. nov. 2009. 2009. [COBISS.SI-ID
3257960]
92. KORON, Darinka. Predstavitev simpozija o ameriških borovnicah v Oregonu : predavanje na Posvetu o ameriških borovnicah, Borovnica, 11. feb. 2009. 2009. [COBISS.SI-ID
3255912]
93. KORON, Darinka. Različni načini pridelave jagodičja : predavanje na posvetu Sadjarskega in vrtnarskega društva Ljubljana, Ljubljana, 27. jan. 2009. 2009. [COBISS.SI-ID
3256168]
94. KORON, Darinka. Rezultati preizkušanja različnih sort jagod : predavanje na Posvetu o
jagodah, Ljubljana, 3. dec. 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 3257192]
95. KORON, Darinka. Vzgoja jagodičja v domačem vrtu : predavanje v organizaciji KGZS
Nova Gorica, Bilje, 3. mar. 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 3256424]
96. MAVEC, Roman. Cepljenje in precepljanje sadnega drevja : predavanje na 14. tradicionalnem srečanju članov kluba Gaia in glavnega pokrovitelja podjetja Unichem d.o.o., Rabac,
maj 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 3013992]
97. STOPAR, Matej. Presentation of trials - Slovenia : predavanje na EUFRIN Chemical
Thinning Working Group, Balandran, France, 19.-21. Mar. 2009. 2009. [COBISS.SI-ID
3102568]
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3.25 Druga izvedena dela
98. GODEC, Boštjan. Jabolko : predavanje v organizaciji Sadjarskega društva Idrija-Cerkno,
Cerkno, 13. feb. 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 2968680]
99. GODEC, Boštjan. Jabolko : predavanje v organizaciji Sadjarskega društva Idrija-Cerkno,
Idrija, 13. mar. 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 2968936]
100. GODEC, Boštjan. Predstavitev odpornih sort jabolk : predavanje ob degustaciji sadja,
Velike Poljane, 8. okt. 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 3143272]
101. GODEC, Boštjan. Predstavitev sortimenta sadnih vrst za Slovenijo : predavanje v organizaciji Kmetijske svetovalne službe o tehnologiji pridelave pečkarjev, Zadvor, 4. feb. 2009.
2009. [COBISS.SI-ID 2903144]
102. GODEC, Boštjan. Sorte jabolk včeraj, danes, jutri : predavanje za Univerzo za tretje
življenjsko obdobje v Ljubljani pri predmetu Hortikultura, Ljubljana, 5. okt. 2009. 2009.
[COBISS.SI-ID 3143016]
103. KORON, Darinka. Aktualni tehnološki ukrepi v nasadih jagodičja : predavanje ob
Strokovnem srečanju pridelovalcev jagodičja, Zdole, 29. sep. 2009. 2009. [COBISS.SI-ID
3265896]
104. KORON, Darinka. Dežela neizkoriščenih potencialov za jagodičje : predavanje ob
Strokovnem srečanju pridelovalcev jagodičja, Zdole, 2. apr. 2009. 2009. [COBISS.SI-ID
3257704]
105. LOKAR, Vesna. Kmetijski inštitut Slovenije : urejanje spletne strani v letu 2009. Ljubljana, 2008. http://www.kis.si/pls/kis/!kis.web. [COBISS.SI-ID 2999912]
106. MAVEC, Roman. Osnove sadjarstva : predavanje v organizaciji Sadjarskega društva
Idrija-Cerkno, Cerkno, 13. feb. 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 2969192]
107. MAVEC, Roman. Osnove sadjarstva : predavanje v organizaciji Sadjarskega društva
Idrija-Cerkno, Cerkno, 13. mar. 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 2969448]
108. MAVEC, Roman. Prikaz rezi sadnega drevja : predavanje v organizaciji Kmetijskega inštituta Slovenije, Poskusni sadovnjak Brdo pri Lukovici, Brdo pri Lukovici, mar. 2009. 2009.
[COBISS.SI-ID 3253096]
109. MAVEC, Roman, KORON, Darinka. Prikaz rezi sadnega drevja in jagodičja : predavanje v okviru Dneva odprtih vrat, Poskusni sadovnjak Brdo pri Lukovici, Brdo pri Lukovici,
5. sep. 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 3257448]
110. STOPAR, Matej. Redčenje plodičev jablane v ekološki predelavi : predavanje na strokovnem srečanju ekoloških pridelovalcev jabolk, Pivola, 23.4.2009. 2009. [COBISS.SI-ID
2995816]

SEKUNDARNO AVTORSTVO
Urednik
111. GODEC, Boštjan (ur.). Prof. dr. France Adamič. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije,
2009. 1 zgibanka ([6] str.), fotogr. [COBISS.SI-ID 2994792]
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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 2009 zaposlenih skupno 22
sodelavcev in sicer dvanajst (12) raziskovalcev, med katerimi je sedem (7)
doktorjev znanosti, dva (2) strokovna sodelavca, štiri (4) mlade raziskovalke,
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 projekti
Ekologija in produkcija mikotoksinov pri glivah rodu Wallemia, kontaminantah
sladke in slane hrane (J4-1019)
Nosilka: dr. Nina Gunde Cimerman (BF, Oddelek za biologijo)
Sodelavec oddelka: dr. Hans-Josef Schroers
Vpliv spor noseme in virusov na razvoj in dolgoživost kranjske čebele, Apis
mellifera carnica (J4-2299)
Nosilec: dr. Aleš Gregorc
Sodelavka oddelka: dr. Irena Mavrič Pleško
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Aplikativni projekti
Razvoj metode PCR v realnem času za detekcijo viroidov sadnega drevja, vinske
trte in hmelja (L4-9442)
Nosilka: dr. Irena Mavrič Pleško
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
Raziskave mehanizmov razvoja nekroz na gomoljih krompirja po okužbi z Y
virusom (L4-2400)
Nosilec: dr. Vladimir Meglič
Sodelavke oddelka: dr. Irena Mavrič Pleško, dr. Barbara Gerič Stare, dr. Mojca
Viršček Marn
Biološka raznovrstnost in ekologija ekstremofilnih gliv na naravnih izvirih CO2
(J4-2235)
Nosilka: dr. Irena Maček (BF)
Sodelavec oddelka: dr. Hans-Josef Schroers
Ciljni raziskovalni projekti
Preučevanje odpornosti škodljivih organizmov na nekatera fitofarmacevtska
sredstva (V4-0328)
Nosilec: dr. Gregor Urek
Diagnostika povzročiteljev bolezni vinske trte (V4-0313)
Nosilka: dr. Irena Mavrič Pleško
Antraknoza pri sadnem drevju in jagodičju: značilnosti povzročiteljev, epidemiologija
bolezni in možnosti okolju sprejemljivejših načinov varstva (V4-0528)
Nosilka: dr. Alenka Munda
Strategija prilagajanja klimatskim spremembam v pridelavi hmelja in koruze
na teksturo lahkih tleh (V4-0483)
Nosilec: Barbara Čeh (IHPS)
Sodelavec oddelka: Matej Knapič
Razvoj, optimizacija in implementacija tehnologij za okoljsko sprejemljivo
zatiranje rastlinskih škodljivcev (V4-0524)
Nosilec: dr. Stanislav Trdan (BF)
Sodelavka oddelka: Marjeta Urbančič Zemljič
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MEDNARODNI PROJEKTI
Euroberry research: from genomics to sustainable production, quality and
health. COST 863)
Nosilec: dr. Bruno Mezzetti
Sodelavka oddelka: dr. Irena Mavrič Pleško
Exploiting genomics to understand plant - nematode interactions.
COST 872
Nosilec: dr. John Jones
Sodelavci oddelka: dr. Barbara Gerič Stare, dr. Saša Širca, dr. Gregor Urek,
Polona Strajnar
Established and Emerging Phytophthora: Increasing Threats to Woodland and
Forest Ecosystems in Europe COST FP0801
Nosilka: dr. Alenka Munda
Detekcija in epidemiologija pospiviroidov / detection and epidemiology of
pospiviroids (DEP) (ERA-NET EUPHRESCO: 631-9/2008/4)
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
Doprinos k trajnostnemu kmetijstvu v jugovzhodni evropi v obliki ocene tveganja
za virusonosne ogorčice (družina Longidoridae) pri pridelavi kmetijskih in okrasnih
rastlin v Sloveniji in Bolgariji. Bl-SI-BG/2009-10
Nosilec: dr. Gregor Urek
Leafy vegetables germplasm, stimulating use (acronym: leafyveg).
AGRI-2006-0262
Nosilec: dr. Chris Kik
Sodelavca oddelka: dr. Gregor Urek, dr. Saša Širca
Potato cyst nematodes: proficiency test for resistance testing.
EUPHRESCO, Phytosanitary ERA-NET
Nosilki: Loes den Nijs in Nicole Viaene
Sodelavci oddelka: dr. Barbara Gerič Stare, dr. Saša Širca, dr. Gregor Urek
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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
Razvoj metode PCR v realnem času za detekcijo viroidov sadnega drevja,
vinske trte in hmelja.
Nosilka: dr. Irena Mavrič Pleško
Sodelujoče organizacije: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Omega
d.o.o.
Viroidi so pomembni škodljivi organizmi gojenih rastlin. Nekateri viroidi
povzročajo sami  veliko gospodarsko škodo, drugi pa so lahko škodljivi predvsem
v kombinaciji z drugimi viroidi ali virusi. Glede na poročila viroidi vinske trte
sami ne povzročajo gospodarsko pomembnih izgub, v mešanih okužbah več
viroidov ali viroidov in virusov pa lahko povzročajo večjo ali manjšo škodo.
Hop stunt viroid okužuje številne rastline: koščičarje, vinsko trto in hmelj. O
okužbi hmelja poročajo le iz Japonske. Okužene rastline hmelja so zakrnele,
teža trte, listov in storžkov se močno zmanjša. Vsebnost alfa kislin v storžkih
se zniža, vsebnost beta kislin pa ostaja nespremenjena. HSVd in PLMVd sta do
sedaj edina znana viroida, ki okužujeta koščičarje. Pri breskvah in nektarinah
znižujeta kakovost plodov. PLMVd vpliva na prezgodnje ali prepozno zorenje.
Viroidi lahko povzročijo tudi prezgodnji propad rastlin in zmanjšujejo njihovo
odpornost na mraz in različne bolezni. Ker nekateri viroidi ne povzročajo velike
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gospodarske škode, se zdijo manj pomembni, mutacije in mešane okužbe z
drugimi škodljivimi organizmi pa lahko vendarle povzročijo hude posledice.
Prav zato je potrebno zagotavljati z njimi neokužen sadilni material vseh
gojenih rastlin.
Navzočnost viroidov v Sloveniji je slabo proučena. Večina raziskav je bila
izvedena na trajnih rastlinah z uporabo klasičnih tehnik detekcije kot so
hibridizacija točkovnega odtisa, povratna poliakrilamidna gelska elektroforeza
(R-PAGE) in RT-PCR. Prisotnost PLMVd (Peach latent mosaic viroid) in HSVd
(Hop stunt viroid) je bila potrjena v koščičarjih, prisotnost HLVd (Hop latent
viroid) pa v hmelju.
Verižna reakcija s polimerazo v realnem času (qPCR) je nova in zelo zmogljiva
metoda za detekcijo in identifikacijo rastlinskih in drugih škodljivih organizmov.
Omogoča specifično ali nespecifično detekcijo namnoženih produktov. Pri
nespecifični detekciji uporabljamo barvila (SYBR Green I), ki se vežejo v vse
dvoverižne DNA (dsDNA). Na ta način detektiramo tako specifične kot tudi
nespecifične PCR produkte ter dimere začetnih oligonukleotidov. Pri specifični
detekciji uporabljamo za detekcijo nastalega produkta specifične začetne
oligonukleotide in sonde (TaqMan kemija). Sonda je označena s fluorescentnim
barvilom in se veže na značilno zaporedje na tarčni DNA. Označena je z dvema
različnima molekulama – na enem koncu je vezano reportersko (reporter) barvilo
na drugem koncu pa t.i. dušilec (quencher). Slednji absorbira fluorescenco
reporterskega barvila, če je v njegovi neposredni bližini. Pri pomnoževanju DNA
polimeraza razgradi sondo, reporter in dušilec se sprostita v raztopino. Dušilec
ne absorbira več fluorescence reporterja, zato zaznamo porast fluorescence. Ta
proces se dogaja v vsakem ciklu namnoževanja, kar nam omogoča ne le detekcijo,
ampak tudi kvantifikacijo fluorescence in posledično tudi tarčne DNA.
V okviru zaključenega projekta smo razvili specifične RT-qPCR metode za
detekcijo in identifikacijo petih viroidov – PLMVd, HSVd, HLVd, GYSVd-1 in
GYSVd-2. Razvite metode smo uporabili tudi za detekcijo viroidov v vzorcih
breskev, hmelja in vinske trte. Potrdili smo predhodna dognanja, da je metoda
občutljivejša od klasičnega  RT-PCR. V breskvah smo potrdili okužbe s PLMVd,
na hmelju okužbe s HLVd in na vinski trti okužbe z GYSVd-1 in HSVd. Rezultati
projekta so izjemno pomembni, saj do sedaj, razen za pospiviroide, metode
za detekcijo in identifikacijo viroidov na osnovi PCR v realnem času še niso
bile razvite niti pri nas niti drugod v svetu. V okviru projekta razvite metode
bodo na voljo za rutinsko uporabo v okviru programov zdravstvene selekcije
in certifikacije sadnih rastlin, vinske trte in hmelja.
Gozdu škodljive invazivne glive in žuželke
Nosilec: dr. Dušan Jurc
Odgovorni raziskovalec na KIS: dr. Alenka Munda
Predmet projekta je bil razvoj novih tehnik za odkrivanje in identifikacijo
potencialnih škodljivih organizmov za gozd. V okviru projekta smo sodelavci
Kmetijskega inštituta obravnavali bolezni, ki jih povzročajo vrste iz rodu
Phytophthora.
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Na več območjih v Sloveniji so v zadnjih letih opazili neobičajne poškodbe
bukovih debel: nekroze lubja s črnim izcedkom, odmiranje posameznih vej in
celih dreves. Tovrstna bolezenska znamenja kažejo na okužbo z vrstami iz rodu
Phytophthora. Izolirane vrste iz rodu Phytophthora smo vzgojili v čisti kulturi,
jih opredelili po klasičnih mikroskopsko morfoloških kriterijih, za dokončno
identifikacijo pa uporabili še molekularne tehnike (analiza podatkov o nukleotidnem
zaporedju ITS predela ribosomske DNK in primerjava z objavljenimi podatki).
Identificirali smo štiri vrste rodu Phytophthora, ki lahko v naših razmerah
povzročijo poškodbe in odmiranje bukve: P. plurivora, P. cambivora, P. cactorum
in P. gonapodyides. Z najbolj pogostima vrstama, P. plurivora in P. cambivora,
smo opravili laboratorijski preizkus patogenosti na vejah petih izbranih bukev.
Rezultati so potrdili signifikantne razlike v patogenosti  med obema vrstama
in med izolati posamezne vrste ter pokazali pomembne razlike v individualni
odpornosti posameznih dreves.
Preučevanje odpornosti škodljivih organizmov na nekatera fitofarmacevtska
sredstva
Nosilec: dr. Gregor Urek
Sodelujoče organizacije: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Pojav odpornosti škodljivih organizmov na fitofarmacevtska sredstva se navadno
kaže kot pojemajoče delovanje nekega pripravka na ciljni organizem. Zaradi tega
se pridelovalci oziroma uporabniki fitofarmacevtskih sredstev večkrat zatečejo k
povečanim odmerkom in pogostejši uporabi teh sredstev, kar vodi k pretiranemu
in nepotrebnemu obremenjevanju okolja. S spremljanjem pojava in razvoja
odpornosti lahko zaznamo pojemanje delovanja nekega pripravka in uporabnike
pravočasno pripravimo na ustrezen odziv. V zadnjih desetih letih pa v Sloveniji
skoraj ni bilo raziskav na tem področju, čeprav so v praksi večkrat opazili slabše
delovanje nekaterih fitofarmacevtskih sredstev pri določenih organizmih. Zaradi
naraščajočega zaznavanja pojemanja učinkovitosti nekaterih aktivnih snovi smo
se odločili raziskati stanje in ugotoviti morebiten pojav odpornosti pri nekaterih
škodljivih organizmih (insektih, glivah in plevelih) pomembnejših kmetijskih rastlin.
Program smo zasnovali na več ločenih programskih sklopih v okviru katerih
smo preučevali morebitno odpornost slovenskih populacij koloradskega hrošča
Leptinotarsa decemlineata na klorpirifos etil, lambdacihalotrin in imidakloprid,
morebitni pojav odpornosti hmeljeve listne uši Phorodon humuli na imidakloprid,
pimetrozin in lambdacihalotrin, občutljivost populacij gliv Monilinia fructigena
in M. laxa na fungicide iz skupine dikarboksimidov, anilinopirimidinov in
hidroksianilidov, stanje odpornosti glive Uncinula necator na izbrane fungicide
in odpornost plevelov v koruzi in pšenici na herbicide iz skupine triazinov in
sulfonil sečnin. Ugotovili smo večje število populacij koloradskega hrošča, katere
so razvile odpornost na preizkušane aktivne snovi: na organofosforni insekticid
klorpirifos in sintetični piretroid lambda-cihalotrin. Učinkovitost neonikotinskega
pripravka confidor (imidakloprid) ni bila prizadeta v nobenem primeru oziroma
je bila odlična na vseh preizkušanih lokacijah in pri vseh razvojnih stadijih
144

Kmetijski inštitut Slovenije

koloradskega hrošča. Pri preučevanju odpornosti hmeljeve listne uši na v praksi
uporabljane insekticidne snovi smo ugotovili pojemajoče delovanje pimetrozina
(chess 50 WG). Ugotovili smo tudi, da omenjena uš sicer še ni odporna na
imidakloprid, da pa se v nekaterih hmeljiščih že kažejo znamenja pojemanja
njegove biološke učinkovitosti. Rezultati testiranj fungicidnega delovanja
iprodiona (kidan), ciprodinila (chorus 75 WG) in fenheksamida (teldor WP 50)
na glivi M. fructigena in M. laxa kažejo, da sta priporočeni kot tudi polovični
odmerek fungicida teldor povsem zavrla rast preizkušenih izolatov gliv. Tudi
pri fungicidu kidan je bila učinkovitost še sorazmerno dobra, razen pri enem
izolatu vrste M. laxa. Nasprotno pa lahko na temelju naših testiranj v primeru
fungicida chorus že lahko govorimo o odpornosti preučevanih gliv na to sredstvo.
Pri preverjanju učinkovitosti herbicidov iz skupine triazinov in sulfonil sečnin
(ALS inhibitorji) v koruzi oziroma ozimnih žitih nismo ugotovili odpornosti
preučevanih plevelov (bela metlika, Chenopodium album in srhkodlakavi ščir,
Amaranthus retroflexus) na preizkušane herbicide. Odpornosti na obravnavane
herbicide nismo zasledili niti s pomočjo polimerazne verižne reakcije.
Diagnostika povzročiteljev bolezni vinske trte
Nosilka KIS: dr. Irena Mavrič Pleško
Sodelujoče organizacije: Nacionalni inštitut za biologijo, Kmetijsko-gozdarski
zavod Nova Gorica
V projektu smo se osredotočili na raziskave nekaterih bolezni vinske trte pri nas
in na razvoj novih oziroma izboljšanje že obstoječih diagnostičnih metod.
V letu 2004 smo opravili cepljenje cepičev sorte Laški rizling na brezvirusno
podlago SO4 kl. 47 Gm. Cepiči so bili nabrani v rodnem vinogradu podjetja
Jeruzalem-Ormož VVS d.d. po predhodnem testiranju na prisotnost virusov.
Pridelane cepljenke so bile v letu 2006 posajene v vinograd na izenačeno
zemljišče. Posajeni sta bili dve poskusni vrsti, v vsako je bilo posajenih po 10
zdravih ter po 15 okuženih trsov. Vsi trsi so bili prvi dve leti vzgajani enako,
oblikovano je bilo deblo, v letu 2008 pa so bili vsi porezani na 1 šparon z 10
očesi in 2 reznika s po dvema očesoma. Skupna obremenitev na trs je tako
znašala 14 očes. Takoj po brstenju smo ugotavljali odstotek odgnanih očes
in odstotek rodnih mladik. Glede na rezultate poskusa s cepljenjem lahko
zaključimo, da okuženost cepičev z virusom RBDV, pri sorti Laški rizling ni
imela vpliva na izplen cepljenk prvega razreda. Na temelju enoletnih podatkov
lahko sklenemo, da RBDV v letu 2008 ni vplival na količino in kakovost pridelka
sorte Laški rizling.
Veliki trtni kapar (Neopulvinaria innumerabilis) se v vinogradih na Primorskem
redno pojavlja že od sredine osemdesetih let. V zadnjih letih se ponekod opaža
povečan pojav kaparja. Škodo povzroča s sesanjem rastlinskih sokov, zato močno
okuženi šparoni odženejo kratke poganjke z malo ali nič pridelka. Če je napad
zelo močan, lahko trs propade. Ličinke med rastjo izločajo obilno medeno
roso, ki privablja številne, tudi škodljive, žuželke, na njej pa se razvije tudi
sajavost. Poleg tega je veliki trtni kapar znan tudi kot prenašalec zelo nevarnih
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virusov zvijanja listov vinske trte 1 in 3 (GLRaV-1, GLRaV-3), ki sta prisotna
v številnih vinogradih v Sloveniji. V okviru projekta smo opravili vzorčenje
na treh lokacijah na Primorskem, na eni lokaciji smo ugotovili le posamezne
okužene trse, medtem ko je bila okuženost ostalih dveh lokacij močna. Na
eni lokaciji smo spremljali morebitno širjenje okužbe z GLRaV-1 in GLRaV-3.
Rezultati analiz so pokazali, da se virusa v vinogradu širita, kar kaže na možno
vlogo velikega trtnega kaparja pri prenosu GLRaV.
Okužbe vinske trte z virusi zvijanja listov vinske trte (GLRaV) ali s trsnimi
rumenicami pomembno vplivajo na pridelavo vinske trte, med drugim pomembno
vplivajo tako na količino, kot tudi na kakovost pridelka. Bolezenska znamenja
GLRaV in trsnih rumenic so precej podobna. Teoretično je bolezenska znamenja
medsebojno mogoče ločiti, praktično pa je ločevanje težje ali skoraj nemogoče.
Znamenja na okuženih trsih velikokrat niso značilna, saj na njih poleg patogena
vplivajo zunanji dejavniki in kondicija rastline. Problematične so  tudi mešane
okužbe, ko so bolezenska znamenja enega ali več prisotnih patogenov prikrita.
Da bi ugotovili, ali lahko okužbe z GLRaV in s trsnimi rumenicami v naših
rastnih razmerah  vizualno lahko ločimo z dovolj veliko zanesljivostjo, smo v
okviru projekta analizirali 53 vzorcev. Ugotovili smo, da je vizualno ugotavljanje
okužbe s fitoplazmami in/ali GLRaV na terenu zelo težavno in v večini primerov
nezanesljivo. Posebno težavo povzročajo mešane okužbe z obema vrstama
patogenov. Tako lahko na podlagi prisotnosti bolezenskih znamenj sklepamo
na okužbo z omenjenimi patogeni, njihovo identifikacijo pa je potrebno izvesti
z ustreznimi laboratorijskimi testi.
Najnevarnejši prenašalci virusnih okužb v naravi so sicer žuželke, pomembno
mesto, predvsem pri širjenju talnih virusov (nepovirusov), pa pripada ogorčicam.
Ogorčice, ki prenašajo viruse, povzročajo pomembno gospodarsko škodo na
številnih gojenih rastlinah. Virusi, ki jih prenašajo ogorčice, so prvenstveno
paraziti samoniklih rastlin, ki postanejo gospodarsko pomembni, če neko
občutljivo gojeno rastlino posejemo ali posadimo na okužena tla. Virusi in
prenašalci so razširjeni po vsem svetu, njihovo število pa narašča iz dneva v
dan. Vinsko trto ogroža večje število virusov, med katerimi je potrebno prav
posebno pozornost nameniti skupini talnih nepovirusov, za katere je značilno,
da jih prenašajo prenašalci iz rodov Xiphinema in Longidorus. Prisotnost
nepovirusov in njihovih potencialnih prenašalcev, ogorčic smo ugotavljali na
izbranih geografskih območjih, kjer njihove prisotnosti še nismo ugotavljali.
Opravili smo analizo 115 talnih vzorcev, ki smo jih pobrali na območju
Primorske, Štajerske in Dolenjske. Ugotovili smo navzočnost petih vrst rodu
Longidorus in petih vrst rodu Xiphinema: L. elongatus, L. helveticus, L. juvenilis,
L. leptocephalus, L. moesicus, X. diversicaudatum, X. index, X. pachtaicum,
X. rivesi in X. vuittenezi. Od navedenih vrst sta bili vrsti L. moesicus in L.
helveticus prvič ugotovljeni v Sloveniji.
Vinsko trto okužuje poleg virusov tudi 5 viroidov iz treh rodov: Citrus exocortis
viroid (CEVd), Hop stunt viroid (HSVd), Australian grapevine viroid (AGVd),
Grapevine yellow speckle viroid 1 (GYSVd-1) in -2 (GYSVd-2), ki se vsi prenašajo s
semenom. Večina viroidov na vinski trti ne povzroča večje škode, le GYSVd-1 in
-2 posamezno ali v kombinaciji povzročata pojavljanje rumene pikavosti na listih.
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Poleg teh dveh je gospodarskega pomena za Slovenijo še HSVd, za katerega sicer
doslej ni bilo ugotovljeno, da bi na vinski trti povzročal bolezenska znamenja, je
pa zelo pomemben patogen hmelja, pogosto pa najdemo okužbe s tem viroidom
tudi na sadnem drevju. Čeprav z viroidi okužena vinska trta praviloma ne kaže
zunanjih bolezenskih znamenj, se v literaturi pogosto omenjaj sinergizem med
viroidi in virusi, ki je lahko v določenih kombinacijah in v določenih ekoloških
razmerah za vinsko trto usoden. Zato smo za detekcijo GYSVd-1,GYSVd-2 in
HSVd uvedli metode na osnovi verižne reakcije s polimerazo. Potrdili smo
okužbo štirih vzorcev z GYSVd in 4 vzorcev s HSVd.
Bakterijski rak koreninskega vratu na vinski trti je ena najpomembnejših bakterijskih
bolezni vinske trte. V letih, ko so pogoji za razvoj bakterije ugodni (zimska
in spomladanska pozeba, uporaba totalnih herbicidov, rez, premočno gnojenje
z dušikom, prevelika obloženost trsa…), le-te lahko povzročijo veliko škode v
trsnicah in mladih vinogradih. Vinsko trto navadno okužuje Agrobacterium vitis,
vendar je patogen tudi A. tumefaciens, medtem ko A. rizogenes na vinski trti
povzroča šopasto razrast koreninskega sistema. Zaradi vedno večjega pojava za
rastlino stresnih situacij, postavitve nekaterih vinogradov na ne-vinogradniške
lege, neustreznih agrotehničnih ukrepov in okuženega sadilnega materiala
predvidevamo, da bo v prihodnosti ta bolezen postala omejujoč dejavnik
za vinogradništvo. V raziskavi smo primerjali občutljivost in zanesljivost že
obstoječih in uporabljanih metod za detekcijo patogena (izolacija na gojiščih,
verižna reakcija s polimerazo - PCR in test patogenosti na testnih rastlinah) z
novejšimi in bolj izpopolnjenimi metodami (izboljšave PCR in prilagoditev testa
patogenosti). Izvedena raziskava nam bo omogočila zanesljivejše odkrivanje in
diagnosticiranje povzročitelja v okuženih trsih in sadilnem materialu, kjer je
detekcija povzročitelja še posebej zahtevna.
Detekcija in epidemiologija pospiviroidov / Detection and epidemiology of
pospiviroids (DEP)
Nosilka: dr. Mojca Viršček Marn
Glede na to, da viroidi iz rodu  Pospiviroid povzročajo precejšnje izgube v
pridelavi kmetijskih rastlin in ker o prenosu viroidov znotraj novih gostiteljskih
rastlin in med okrasnimi gostiteljskimi rastlinami in pomembnimi kmetijskimi
gostiteljskimi rastlinami (kot sta npr. krompir in paradižnik) ni nobenih
podatkov, je bil v okviru ERA-NET EUPHRESCO sprejet pilotni projekt z
naslovom »Detekcija in epidemiologija pospiviroidov«. Poleg zbiranja podatkov
o epidemiologiji sta bila v okviru projekta predvidena tudi razvoj in validacija
specifičnih in univerzalnih tehnik detekcije. Uspešna detekcija in identifikacija
škodljivih organizmov sta namreč predpogoj za odkrivanje in preprečevanje
njihovega širjenja, še posebno, ker so vse okužbe novih okrasnih gostiteljskih
rastlin latentne. V okviru projekta je sodelovalo osem partnerjev in sicer iz
Danske, Avstrije, Nemčije, Nizozemske, Velike Britanije, Francije (2) in Slovenije.
Naš del projekta je financiralo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
izvedli pa smo ga na Kmetijskem inštitutu Slovenije.
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Čmrlje (Bombus spp.) uporabljajo pridelovalci za boljše opraševanje paradižnika
v zaprtem prostoru. Antignus in sod. (2007) so ugotovili, da čmrlji iz rodu
Bombus terrestris prenašajo Tomato apical stunt viroid (TASVd), Matsuura in
sod. (2010) pa so poročali o prenosu Tomato cholorotic dwarf viroida (TCDVd)
z vrsto Bombus ignitus. V nobenem primeru mehanizem prenosa ni znan.
Na Kmetijskem inštitutu Slovenije smo preverjali, ali lahko čmrlji Bombus
terrestris prenesejo okužbo s Potato spindle tuber viroidom (PSTVd) iz okuženih
rastlin Petunia sp. na paradižnik in sicer z gojenjem desetih okuženih petunij,
ene neokužene petunije in devet neokuženih paradižnikov ob prisotnosti
komercialnega panja čmrljev. Po štirih tednih so neokužene rastline ostale
zdrave, kar nakazuje, da čmrlji ne prenašajo PSTVd iz okuženih okrasnih
rastlin na paradižnik. Prav tako nismo dokazali prenosa PSTVd preko korenin
paradižnika. V ta namen smo štirim rastlinam dodajali inokulum izolata PSTVd
B1 (nizozemski izolat iz Brugmansia suaveolens) pet dni zapored in štirim
rastlinam 10 dni zapored. Podobno smo štiri rastline zalivali pet dni zapored
in druge štiri 10 dni zapored z inokulumom PSTVd S1 (nizozemski izolat iz
Solanum jasminoides). Rastline so v času zalivanja rasle na kremenčevem
pesku. Okužbo poskusnih rastlin smo preverili po 5 tednih z RT-PCR v
realnem času za detekcijo PSTVd. Sodelovali smo tudi pri razvoju metode
RT-PCR v realnem času na osnovi TaqMan kemije za specifično detekcijo in
identifikacijo Citrus exocortis viroida (CEVd), Columnea latent viroida (CLVd)
in Tomato apical stunt viroida (TASVd)  ter za hkratno detekcijo vseh viroidov
iz rodu Pospiviroid. Na osnovi testiranj treh partnerjev in nato še validacije
s pomočjo partnerjev izven projekta smo preverili uspešnost tehnik, ki bodo
posredovane EPPO in sodelavcem v med-laboratorijskem testiranju in po
objavi dostopne vsem uporabnikom. Prav tako se je za izredno robustno in
uporabno pokazala tehnika klasične detekcije viroidov iz rodu Pospiviroid z
Vid in Pospi1 začetnimi oligonukleotidi, ki je bila prav tako preverjena še s
pomočjo zunanjih partnerjev v med-laboratorijskih testih. Pri razvoju tehnike
za detekcijo Potato spindle tuber viroida v semenih paradižnika, v kateri je
tudi sodeloval Kmetijski inštitut Slovenije, so za dovolj natančno testiranje in
za pripravo protokola potrebne še dodatne raziskave, čeprav so bile v okviru
projekta zbrani pomembni podatki. V okviru projekta zbrani podatki bodo
osnova za pripravo analize tveganja za prenos okužbe iz okrasnih rastlin na
krompir in paradižnik, razen tega pa bodo objavljeni v mednarodni znanstveni
literaturi, predstavljeni pa so že bili na EPPO »ad hoc« sestanku o viroidih
paradižnika, ki je potekal na Kmetijskem inštitutu Slovenije v dneh 28. in 29.
oktober 2009, takoj po zaključnem sestanku projekta.

148

Kmetijski inštitut Slovenije

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 2009 obsegalo
identifikacijo škodljivih organizmov (analize opravljene na 303 vzorcih
rastlin, semena vode in tal), vključno z razvojem novih diagnostičnih metod,
karakterizacijo njihovih populacij in proučevanjem epidemiologije bolezni, ki jih
povzročajo. Pri tem so bili zajeti tako gospodarsko pomembni kot karantenski
škodljivi organizmi.
V letu 2009 smo v Sloveniji zabeležili prvi pojav karantenske glive M. fructicola
in potrdili njeno navzočnost v sedmih breskovih nasadih na Goriškem.
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 s trgovino z okrasnimi rastlinami. 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, Zavodom za gozdove Slovenije in Gozdarskim inštitutom
Slovenije od leta 2003 dalje, 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 še nobenega primera
okužbe rastlin na naravnih rastiščih. V letu 2009 smo na Kmetijskem inštitutu
analizirali 105 vzorcev rastlin, vode in tal. Prevladovali so vzorci rododendrona,
pri katerem je bila okužba v Sloveniji v preteklih letih največkrat ugotovljena.
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 6 vzorcih rastlin (Rhododendron sp., Pieris japonica) na treh
lokacijah; v parku in na dveh prodajnih mestih. Primera širjenja bolezni na
rastline v gozdu ni bilo.
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 ter v Severni Irski, 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. Navzočnosti vrste P.
kernoviae v Sloveniji nismo ugotovili.
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Med ostalimi vrstami iz rodu Phytophthora smo ugotovili  še vrste P. citricola,
P. cambivora, P. gonapodyides, P. cinnamomi, P. syringae, P. cactorum, P.
drechsleri in  P. nicotianae.
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 2009 potekalo drugo 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 25 vzorcev. Pri
laboratorijski analizi nabranih vzorcev nismo ugotovili okužbe z glivo Gibberella
circinata. Med glivami, ki smo jih izolirali iz simptomatičnih rastlin so bile vrste
iz rodu Phomopsis ter vrsti Fusarium avenaceum in F. sambucinum.   
BAKTERIOLOGIJA
Sodelavec: Igor Zidarič
V letu 2009 smo sodelovali pri sistematičnem nadzoru hruševega ožiga Erwinia
amylovora v okviru katerega smo pregledali 434 različnih točk. Nadzor smo
izvajali v dveh terminih, prvič v mesecu juniju in juliju in drugič od avgusta
do oktobra. Junija smo pregledali okuženo območje na Dolenjskem (Ribnica,
Kočevje). Julija smo pregledali nekatere nasade na Gorenjskem, kjer so bile
leta 2003 najdene okužbe in nevtralno območja Dobrova – Polhov Gradec. Od
avgusta do oktobra pa smo pregledali še ostale točke vključene v sistematični
nadzor. V letu 2009 smo pregledali še nekatere travniške nasade in nekatere
nove lokacije, ki jih v preteklih sistematičnih nadzorih nismo pregledali. Novih
žarišč v tem letu nismo našli, prav tako na ustaljenih območjih nismo našli
širjenja bolezenskih znamenj. V okviru sistematičnega nadzora smo v letu 2009
odvzeli 4 vzorcev z namenom testiranja latentne prisotnosti bakterije Erwinia
amylovora. Vzorce smo v skladu z navodili poslali v analizo pooblaščenemu
laboratoriju (NIB). V nobenem od vzorcev laboratorijske analize niso pokazale
prisotnosti bakterije Erwinia amylovora. Vzorčili smo jablane in hruške.   V
prihodnje nameravamo še naprej izvajati sistematični nadzor nad pojavom
hruševega ožiga na celotnem območju Slovenije. Posebno pozornost pri pregledih
bomo morali posvetiti pregledovanju in pravočasnemu odkrivanju ter saniranju
okužb v intenzivnih nasadih in pregledovanju starih ekstenzivnih in travniških
nasadov, ki lahko predstavljajo velik potencial za širjenje bolezni.
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VIROLOGIJA
Sodelavci: dr. Mojca Viršček Marn, dr. Irena Mavrič Pleško, Janja Goršek,
Gregor Kozlevčar
V letu 2009 smo v okviru posebnega programa ugotavljanja navzočnosti Plum
pox virusa (PPV) analizirali skupno 667 vzorcev, ki so jih poslali fitosanitarni
inšpektorji. 56 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 48 vzorcih iz izolacijskih pasov, med njimi tudi na enem izmed
sedmih analiziranih vzorcev črnega trna (Prunus spinosa), kar je prva najdba
PPV na tej gostiteljski rastlini v Sloveniji. Žal smo v letu 2009 ponovno potrdili
navzočnost PPV v objektih za pridelavo razmnoževalnega materiala in sicer v
enem matičnem nasadu in v štirih drevesnicah.
V okviru posebnega nadzora viroida vretenatosti krompirjevih gomoljev smo
v letu 2009 opravili 100 analiz in navzočnost PSTVd potrdili na 15 vzorcih.
Ponovno smo v največjem številu  analizirali vzorce gostiteljske vrste Solanum
jasminoides, pri kateri smo v predhodnih letih potrdili največji delež okužb. V
letu 2009 je bilo okuženih 11 vzorcev te okrasne vrste in sicer 10 iz domače
pridelave, enega pa so fitosanitarni inšpektorji vzorčili po premeščanju iz Italije.
Iz Italije so izvirale tudi petunije, pri katerih smo potrdili okužbo s PSTVd.
Okužbo s tem viroidom smo v letu 2009 potrdili še na pepinu (S. muricatum),
kar je prva najdba  okužbe s PSTVd na tej gostiteljski rastlini v Sloveniji. Trije
okuženi vzorci pepina izvirajo iz rastlin, ki so dalj časa rasle v cvetličnih loncih
na terasi privatne hiše, izvirajo pa iz Nizozemske. V letu 2009 je bilo število
oz. delež okužb na okrasnih rastlinah iz rodu Solanum precej manjše kot v
predhodnih letih, kar pomeni, da nadzori in ukrepi v drugih državah EU in v
Sloveniji uspešno omejujejo okužbo s PSTVd v pridelavi okrasnih rastlin.
V okviru strokovnih nalog smo v letu 2009 testirali 120 vzorcev vinske trte.
Vzorčili smo na eni lokaciji na Dolenjskem in na dveh lokacijah na Primorskem.
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). Podobno kot v preteklih letih smo tudi letos ugotovili,
da so okužbe z RBDV na Primorskem redke, v letošnjem letu le en pozitiven
vzorec, medtem ko je bilo v vzorcih iz Dolenjske okužb z RBDV več. Poleg RBDV
smo v vzorcih potrdili še okužbo z GFLV in pri enem vzorcu z ArMV.
NEMATOLOGIJA
Sodelavci: dr. Gregor Urek, dr. Saša Širca, dr. Barbara Gerič Stare, Tadej Galič,
Polona Strajnar
V posebni nadzor krompirjevih ogorčic v letu 2009 je bilo vključenih 125,7
ha različnih pridelovalnih površin, odvzetih pa je bilo tudi 21 vzorcev rastnih
substratov, komposta in posajenih rastlin. Skupno smo analizirali 281 vzorcev.
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Novih lokacij, ki bi bile okužene s krompirjevimi ogorčicami v letošnjem letu
nismo ugotovili. Vsi analizirani vzorci, ki smo jih pobrali v sklopu rednega nadzora
so bili negativni. Vitalne ciste rumene krompirjeve ogorčice G. rostochiensis
smo ugotovili v 12 vzorcih, ki smo jih pobrali v sklopu mrežnega vzorčenja na
njivah na Sorškem polju, kjer so bile ogorčice ugotovljene v letih 2004 in 2005.
Rezultati mrežnega vzorčenja na temu območju so pokazali, da se ogorčice niso
razširile saj so bili vsi vzorci pobrani na okoliških njivah negativni. Stanje na
temu območju nameravamo spremljati tudi v prihodnjih letih. Iz vzorcev smo
izločili 161 cist rodu Heterodera sp., 29 cist rodu Punctodera sp. in 2 cisti  
rmanove ogorčice G. achilleae. Cist bele krompirjeve ogorčice G. pallida v
sklopu posebnega nadzora 2009 nismo ugotovili.
V sklopu posebnega nadzora borove ogorčice B. xylophylus smo v letu 2009
opravili 159 vizualnih pregledov na 155 lokacijah sestojev iglavcev po celi
Pomembnejše rastlinsko parazitske ogorčice, ki smo jih izločili iz analiziranih
vzorcev v letu 2009.
Ogorčica

Gostiteljska
rastlina/rastišče

1

Bursaphelechus sp.

Vzorec P. nigra

Vrhpolje-Kozina
(Primorska)

2

Globodera achilleae (Golden &
Kindič) Behrens

Krompirišče

Sorško polje
(Gorenjska)

3

Globodera rostochiensis (Woll.)
Behrens  

Krompirišča

Žabnica
(Gorenjska)

4

Punctodera sp.

Krompirišče

Sorško polje
(Gorenjska)

5

Longidorus elongatus (De Man)
Thorne & Swanger

Vinograd,
hmeljišče

Svetinje (Štajerska),
Gortina (Koroška)

6

Longidorus juvenilis Dalmasso

Vinograd,
hmeljišče

Svetinje (Štajerska),
Radlje (Koroška)

7

Longidorus leptocephalus Hooper

vinograd

Zagorci (Štajerska)

8

Meloidogyne hapla Citwood

Njiva v ekološki
pridelavi

Vinica (Dolenjska)

9

Xiphinema americanum sensu lato

Vinograd

Drašiči (Dolenjska)

10

Xiphinema americanum sensu lato

Vinograd

Škocjan (Primorska)

11

Xiphinema diversicaudatum
(Mikoletzky) Thorne

Vinograd,
hmeljišče

Gortina (Koroška),
Zagorci (Štajerska)

12

Xiphinema rivesi Dalmasso, 1969

breskve

Dornberk (Primorska)

13

Xiphinema vuittenezi Luc et. al.

Vinograd

Svetinje (Štajerska)

14

Xiphinema sp.

Vinograd

Drašiči (Dolenjska)

Zap.
št.
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Sloveniji. Skupna površina območja na katerem smo izvajali vizualne preglede
znaša 151562 ha. Bolezenskih znamenj, ki bi nakazovala na navzočnost borove
ogorčice nismo zaznali. Skupno smo vzorčili in analizirali 85 vzorcev lesa in
lesenega materiala. Na ogorčice rodu Bursaphelenchus smo naleteli v enem vzorcu,
ki smo ga pobrali v sestoju črnega bora P. nigra na Primorskem. Na podlagi
morfološke analize smo ogorčice iz tega vzorca določili kot Bursaphelenchus
sp. (ne gre za vrsto B. xylophylus). Trenutno še opravljamo molekularno analizo
določevanja nukleotidnega zaporedja rDNA s katero bomo uspeli natančneje
določiti vrsto. Vsi vzorci so bili negativni na borovo ogorčico B. xylophilus.
Negativni so bili tudi vzorci, ki so bili pobrani iz različnih pošiljk, ki so izvirale
iz Portugalske. Analiziranih je bilo 13 vzorcev okrasnega lubja iglavcev in 2
vzorca lesa. Borove ogorčice B. xylophilus v letu 2009 nismo ugotovili.
Med pomembnejše najdbe štejemo vrste iz skupine longidorid, v katero spadajo
številne virusonosne vrste. V letu 2009 smo na dveh lokacijah (Škocjan in Drašiči)
ugotovili dve vrsti skupine X. americanum sensu lato, katere še analiziramo z
molekularnimi orodji. Ponovno smo ugotovili vrste X. rivesi, X. diversicaudatum
in L. elongatus, katere prenašajo rastlinske viruse ter vrsto L. juvenilis za katero
še ugotavljamo vlogo pri prenašanju rastlinskih virusov. Večjega pomena so tudi
vse pogostejše najdbe ogorčic koreninskih šišk Meloidogyne spp. Vrsto M. hapla
smo v letu 2009 ugotovili na več gostiteljskih rastlinah (korenje, fižol, solata) na
kmetiji, ki je vključena v ekološko pridelavo v bližini Vinice na Dolenjskem.   
Sodelovanje v med-laboratorijskem testiranju določanja odpornosti
krompirja na krompirjeve ogorčice in identifikacije vrst G. rostochiensis in
G. pallida
V letu 2009 smo v okviru projekta EUPHRESCO sodelovali v med-laboratorijskem
testiranju določanja odpornosti krompirja na krompirjeve ogorčice in identifikacije
vrst G. rostochiensis in G. pallida, ki sta ga je organizirala laboratorija ILVO iz
Belgije in PPS iz Nizozemske. Detekcija cist je potekala na 8 vzorcih cist rodu
Globodera. V okviru identifikacije vrst krompirjevih ogorčic smo dosegli odličen
rezultat, pravilno smo identificirali vse (100 %) v testu uporabljene ciste (rod
Globodera). V testu določanja odpornosti smo določali odpornost 4 kultivarjem
krompirja. Kot kontrola je bil v test vključen kultivar Desiree, na katerem smo
dosegli stopnjo reprodukcije (R) 37,2 in koeficient variacije med ponovitvami
(CV) 10,9 (zahteve za uspešen test R>20, CV<30). Relativna občutljivost (Rs)
pri testiranih sortah je bila: Inovator = 0,6; Sante = 24,1, Simply Red = 7,8 in
Mondial = 100,6, kar je bilo skladu z rezultati drugih laboratorijev in rezultati
testov ILVO in PPS.
Vpliv različnih snovi na reprodukcijo ogorčice M. ethiopica
V raziskavi smo preučevali vpliv različnih snovi na reprodukcijo ogorčice M.
ethiopica. V poskus smo vključili komercialne insekticide Volaton G 5% (foksim),
Calypso SC 480 (tiakloprid) in Confidor SL 200 (imidakloprid), ki se jih pogosto
uporablja pri pridelavi kmetijskih rastlin v rastlinjakih ter rastlinske izvlečke,
kot sta vodni ekstrakt iz vrste Tagetes erecta in ekstrakt semen indijskega
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Vpliv različnih kemičnih in naravnih pripravkov ter paradižnika cv. Venezia na
končno populacijo M. ethiopica. Podatki predstavljajo povprečja in standardno
deviacijo petih ponovitev. a, b, c, ter d predstavljajo homogeno skupino (ni signifikantnih razlik) pri P ≤ 0.05 na podlagi LSD razvrstitvenim testom. NeemAzal-T/S a:
0.3% koncentracija. NeemAzal-T/S b: 1% koncentracija.

Zmanjšan napad in reprodukcija ogorčic na paradižniku, tretiranje z 1% koncentracijo NeemAzal-T/S (A) v primerjavi s kontrolo (B).
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drevesa Azadirachta indica, ki vsebuje 1% azadirahtina in je dostopen kot
komercialni pripravek NeemAzal-T/S. Paradižnik sorte “Venezia” vsebuje Mi gen,
ki omogoča odpornost na ogorčice vrste M. incognita. Rezultati so pokazali, da
zalivanje testnih rastlin z rastlinskimi izvlečki zmanjša reprodukcijo ogorčic za
3 do 6 krat v primerjavi s kontrolami (Slika 2), medtem ko foliarno tretiranje s
tiaklopridom kot tudi z imidaklopridom na reprodukcijo ni imelo učinka (Slika
1). Obravnavanji z insekticidom Volaton G 5% in paradižnika sorte “Venezia“,
sta se izkazali kot najbolj učinkoviti.. Rezultati raziskave so prvič pokazali, da
je odpornostni gen Mi učinkovit tudi pri vrsti M. ethiopica.
Parazitski dejavniki ogorčic iz rodu Globodera
V sklopu raziskovalnega dela nematološke proučujemo parazitske dejavnike
ogorčic iz rodu Globodera v sodelovanju s skupino dr. Erica Grenierja (INRA,
Francija). V raziskavah korelacije med virulenco populacij (patotipov) krompirjevih
cistotvornih ogorčic G. rostochiensis in G. pallida, populacijo G. 'mexicana' ter

Graf ični prikaz entropije pri določenih
proteinskih zaporedjih
parazitskega dejavnika
PEL2 pri (A) G. pallida,
(B) G. tabacum, in (C) G.
rostochiensis. Primarna
proteinska struktura je
shematično predstavljena spodaj: puščice
kažejo AK pomembne
za aktivnost encima in
vezavo kalcija, variabilne AK v krepkem tisku,
signalni peptid sivo,
ohranjena zaporedja
družine PLIII črno, narisano v razmerju.
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3D modeli izoencimov PEL2 pri posameznih klonih vrst G.
pallida, G. tabacum,
in G. rostochiensis
določeni na osnovi pektat liaze 1 iz
Bacillus sp. PEL15
(PDB 1ee6) in pektat liaze I iz Erwinia
chrysanthemi (PDB
accession 3b8yA). S
puščicami označene manjše razlike v
terciarni strukturi
reprezentativnih klonov Gp-PEL2 (GPS427, GPS9-7), Gt-PEL2
(GTT5-41, GTA2-37)
in Gr-PEL2 (B1h, B9j
and B10a).

podvrst ozko sorodne vrste G. tabacum smo določili strukture proteina pektat
liaza 2 in pripadajočega gena. Encimi pektat liaza s cepitvijo notranje α-1,4vezi pektata (poligalaktorunat) razgrajujejo rastlinsko celično steno in pomagajo
parazitom vstopiti v gostiteljsko rastlino. Določili smo več različic oz. izo-oblik
encima PEL2, tudi take, ki kažejo razlike v aminokislinskih (AK) ostankih
pomembnih za aktivnost encima in vezavo kalcija (sliki SS in YY). Zaporedja
pektat liaze kažejo na to, da sta si G. rostochiensis in G. pallida bolj podobni
med seboj kot z vrsto G. tabacum. Po drugi strani namreč filogenetsko drevo
na osnovi rDNA, ki predstavlja priznane filogentske relacije med vrstami kaže
na večjo sorodnost G. rostochiensis z G. tabacum kot z G. pallida. Domnevamo,
da je vrsta G. tabacum spremenila nabor gostiteljev po speciaciji ali ločitvi
od skupnega prednika z G. rostochiensis, kar je pripeljalo do ločene evolucije
izoencimov za pektat liazo pri tej vrsti. Nadalje se je izkazalo, da G. ‘mexicana’
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nima funkcionalnega proteina PEL2, kar bi lahko bil vzrok dejstvu, da ta
populacija za razliko od preostalih krompirjevih cistotvornih ogorčic ne more
preživeti na gojenih kultivarjih krompirja.
ENTOMOLOGIJA
Sodelavci: mag. Špela Modic, dr. Gregor Urek, Marko Mechora, Vojko
Škerlavaj
Posebni nadzor koruznega hrošča (Diabrotica virgifera virgifera LeConte) v
Sloveniji
Koruzni hrošč (Diabrotica virgifera virgifera LeConte) je izjemno nevaren
škodljivec koruze, ki izvira iz Srednje Amerike. Njegovo navzočnost spremljamo
v Sloveniji po pooblastilu Fitosanitarne uprave RS že vse od leta 1997 dalje,
prvič pa smo ga ugotovili leta 2003 na vzhodu v Pomurju in Podravju vzdolž
meje z Madžarsko in Hrvaško ter na zahodu na Goriškem v bližini meje z
Italijo. Podobno kot prejšnja leta smo ga spremljali tudi v letu 2009, pri nadzoru
pa so poleg Kmetijskega inštituta Slovenije sodelovali še Inšpektorat RS za
kmetijstvo, gozdarstvo in hrano (Fitosanitarna inšpekcija), Kmetijsko gozdarski
zavod Nova Gorica, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, Kmetijsko gozdarski
zavod Murska Sobota, Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto in Inštitut za
hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije.

Populacijska dinamika koruznega hrošča leta 2009. Slika prikazuje številčnost ulova
škodljivca ne feromonske vabe PAL.
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Prikaz dinamike leta odraslih osebkov koruznega hrošča (Diabrotica virgifera virgifera
LeConte) na celotnem območju Slovenije, v letu 2009.

Skupno smo po območjih Slovenije postavili 174 feromonskih vab PAL. Od teh
na 15 lokacijah koruzni hrošč ni bil najden. Prve osebke koruznega hrošča
smo ulovili konec julija na območju Prekmurja v Lendavi. Vsota efektivnih
temperatur zraka je bila takrat 459°C nad temperaturnim pragom 11 °C oziroma
313 °C nad temperaturnim pragom 12,7 °C. Skupni ulov hroščev je naraščal in
dosegel kulminacijo v 32 tednu oz. v avgustu (3-9.8.), ko smo na feromonske
vabe skupno ulovili več kot več kot 10.000 hroščev. Vsota efektivnih temperatur
zraka je v tem času presegla 800 °C nad temperaturnim pragom 11 °C oziroma
600 °C nad temperaturnim pragom 12,7 °C. Drugi, manjši nalet hroščev smo
ugotovili v 36 tednu (31.8-6.9). Takrat se je na vabe skupno ulovilo več kot 7.000
hroščev. Naraščala pa je tudi temperatura zraka in tal. Nato je sledilo upadanje
številčnosti vrste. Še vedno se je konec septembra ulovilo več kot 500 hroščev.
Nekaj hroščev smo ulovili še oktobra. Skupno smo ujeli 46358 hroščev, večino
v severovzhodni Sloveniji blizu slovensko-madžarske in slovensko-hrvaške meje,
prav tako pa je številčnost hroščev močno narasla na zahodu države.
Posebni program sistematičnega ugotavljanja navzočnosti kitajskega kozlička
(Anoplophora chinensis) in azijskega kozlička (A. glabripennis) v Sloveniji
za leto 2009
Po pooblastilu Fitosanitarne uprave RS smo v skladu z Zakonom o zdravstvenem
varstvu rastlin in pravilnikom o ukrepih in postopkih za preprečevanje vnosa
in širjenja škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih
predmetov podobno kot lani tudi v letu 2009 spremljali  navzočnost kitajskega
(Anoplophora chinensis) in azijskega kozlička (Anoplophora glabripennis). Oba
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hrošča sta v EU opredeljena kot karantenskega škodljivca in sta uvrščena v
prilogo I.A.I Direktive 2000/29/ES.Pri izvajanju programa so poleg Kmetijskega
inštituta Slovenije sodelovali tudi Gozdarski inštitut Slovenije in gozdarska
inšpekcija, Fitosanitarna inšpekcija, Zavod za gozdove in Univerza v Ljubljani
- Biotehniška fakulteta.
Predmet pregleda so bile najpogostejše gostiteljske rastline kitajskega in azijskega
kozlička. Pri uvozu in pri premeščanju se pregledujejo predvsem sadike javorja
(Acer spp.), in bonsaji s poreklom s Kitajske, Japonske in Koreje. Prav tako se
nadzira les in lesen pakirni material iz tretjih držav. V uradni nadzor kitajskega
kozlička so vključene gostiteljske rastline: javorja (Acer spp.), navadni divji
kostanj (Aesculus hippocastanum), jelša (Alnus spp.), breza (Betula spp.), gaber
(Carpinus spp.), citrusi (Citrus spp.), leska (Corylus spp.), panešplja (Cotoneaster
spp.), bukev (Fagus spp.), lagerstremija (Lagerstroemia spp.), jablana (Malus
spp.), platana (Platanus spp.), topol (Populus spp.), sadni in okrasni koščičarji
iz rodu Prunus, hruška (Pyrus spp.), vrba (Salix spp.), in brest (Ulmus spp.).
Azijski kozliček v Evropi najpogosteje napada različne vrste javorja (pisanolistni
javor jesenovec (Acer negundo), srebrni javor (A. saccharinum), sladki javor (A.
saccharum), ostrolistni javor (A. platanoides), gorski javor (A. pseudoplatanus),
maklen (A. campestre), brezo (Betula spp.), navadni divji kostanj (Aesculus
hippocastanum), različne vrste topolov iz rodu Populus in vrbo (Salix). Gostiteljske
rastline azijskega kozlička pa so prav tako jelša (Alnus spp.), gaber (Carpinus
spp.), bukev (Fagus), jesen (Fraxinus), tulipanovec (Liriodendron tulipifera),
platana (Platanus), sofora (Sophora), jerebika (Sorbus oz. mokovec,), brek, skorš,

Lokacije vzorčenj in pregledov, na katerih smo leta 2009 ugotavljali zastopanost
kitajskega in azijskega kozlička.
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Slika (levo) A. chinensis in (desno) A. glabripennis.

navadna robinija (Robinia), šipek (Rosa), brest (Ulmus), jablana (Malus spp.),
murva (Morus), koščičarji (Prunus spp.) in hruška (Pyrus spp.).
Večje število pregledov gostiteljskih rastlin na javnih površinah v urbanem okolju
(KIS) in v primestnih gozdovih ter na gozdnem drevju zunaj naselij (ZGS) je
bilo opravljenih v času od maja do oktobra. Pregledi fitosanitarnih inšpektorjev
zlasti uvoženih pošiljk na vstopnih mestih in v skladiščih uvoznikov ter v vrtnih
centrih in na drugih prodajnih mestih po Sloveniji so se nadaljevali tudi v
zimskem času. V tem času je mogoče najti izletne odprtine hroščev in/ali ličinke
na gostiteljskih rastlinah oz. v lesenem pakirnem materialu.
Pregledi so v letu 2009 potekali na javnih površinah v urbanem okolju, na
vstopnih mestih ob uvozu, v skladiščih uvoznikov ter njihovi okolici, v vrtnih
centrih in njihovi okolici, na prodajnih mestih po Sloveniji, na mestih pridelave
gostiteljskih rastlin (gozdne drevesnice in matični nasadi), v primestnih gozdovih
in na posamičnem gozdnem drevju zunaj naselij.
Na gozdnih in javno zasejanih površinah so bila med najštevilčnejšimi pregledanimi
drevesi: javor, bukev in platana. Na javnih zasejanih površinah in vrtovih so bili
pregledi gostiteljskih rastlin opravljeni na 225 mestih po Sloveniji. V gozdovih
je bilo pregledanih 135 lokacij. Več kot 50 pregledov pa je bilo opravljenih
na malo- in veleprodajnih mestih ter skladiščih. Na proučevanih lokacijah po
Sloveniji v letu 2009 nismo ugotovili kitajskega in azijskega kozlička. Prav tako
nismo našli poškodb na gostiteljskih rastlinah.
160

Kmetijski inštitut Slovenije

Spremljanje in determinacija listnih uši v krompirju
V letu 2009 smo sistematično spremljali dinamiko leta listnih uši na območjih
pridelave semenskega krompirja. Na izbrane lokacije: Lahovče, Jablje, Šentvid
pri Stični ter Libeliče smo v krompirišča postavili rumene lovilne (Moerickove)
posode za lovljenje žuželk. Zbrane vzorce listnih uši smo dvakrat tedensko
analizirali v entomološkem laboratoriju. Določili smo 629 krilatih oblik listnih
uši. Od tega je bilo 296 (47 %) virusonosnih vrst. Podnebne razmere v aprilu
in maju so ugodno vplivale na razvoj in pojav listnih uši. Tako smo v nasadih
krompirja prve krilate listne uši ugotovili v začetku maja. V času spremljanja
naleta so se na opazovanih lokacijah v rumene posode najpogosteje in
najštevilčnejše ulovile listne uši iz rodu Aphis - črna fižolova uš Aphis fabae
Scopoli, čremsina uš Rhopalosiphum padi (Linnaeus) in velika žitna uš Sitobion
avenae (Fabricius). Konec maja smo ugotovili tudi pojav sive breskove uši
Myzus pericae Sulzer. Nalet listnih uši je bil največji sredi junija in je avgusta
močno upadel. Kritično število za ulov sive breskove uši ni bilo preseženo na
nobeni od proučevanih lokacij. Večletno spremljanje naleta listnih uši kaže na
to, da se številčnost ulova določene vrste listnih uši med leti razlikuje glede
na proučevano lokacijo.
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. V okviru sistematičnega nadzora na območju osrednje Slovenije v letu
2009 nismo zasledili šišk kostanjeve šiškarice. Skupno smo pregledali 85 rastišč,
ki vključujejo štiri nasade, eno naselje in 80 točk ob prometnicah oz. parkiriščih.
Večina pregledanega kostanja je bila v naravnih sestojih na območju Posavskega
hribovja, v okolici Ljubljane, v Polhograjskih Dolomitih in na Gorenjskem.
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. Največ aktivnosti smo opravili na področju spremljanja koruznega
hrošča (Diabrotica virgifera), hruševega ožiga (Erwinia amylowora), rumenic
vinske trte (Flavescence dorée), borove ogorčice (Bursaphelenchus xylophilus) in
krompirjevih ogorčic (Globodera rostochiensis in G. pallida) z obdelavo podatkov
in prikazom pa smo sodelovali tudi pri ostalih posebnih nadzorih (kitajski in
azijski kozliček, fitoftorna sušica vejic, borov smolnati rak).  
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Koruzni hrošč
V okviru strokovnega dela smo v začetku leta pripravili obdelavo podatkov
koruze za obdobje 2006-2008. Rezultati obdelave so služili za potrebe usklajevanja
izvajanja ukrepov za preprečevanje širjenja koruznega hrošča, saj so se zaradi
pogina čebel v letu 2008 pojavile ostre zahteve za prepoved oziroma strogo
omejitev insekticidov v poljedelstvu. Del rezultatov je podan v tabeli 28, medtem
ko je del podatkov o obsegu pridelave koruze v neprimernem kolobarju (2 leti
zapored na isti njivi) predstavljen v nadaljevanju.  
Rezultati obdelave podatkov pridelave koruze v obdobju 2006 -2008 z ozirom
na vzpostavitvijo območij za nadzor in preprečevanje širjenja koruznega hrošča

Razmejeno območje
napadeno 2004
zadrževalno 2004
zadrževalno 2005
zadrževalno 2006
zadrževalno 2007
zadrževalno 2008
napadeno 2009
Skupaj

Število kmet. gospodarstev s pridelavo koruze
v 2008

Površina koruze
v 2008 (ha)

5.138
3.359
4.057
4.470
9.343
8.154
886
35.407**

12.532
9.216
10.720
8.194
14.954
10.428
   571
66.615

Fitos. ukrep
2005
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Število kmetijskih gospodarstev, ki so morali upoštevati ukrepe (združeno
napadeno in zadrževalna območja 2004 + 2005 + 2006 + 2007) je 26.367.
Od tega jih je 6945 ali 26.3% vseh, vsaj na eni isti njivi pridelovalo koruzo
zaporedoma v 2007 in 2008. Vseh površin koruze znotraj ukrepov (združeno
napadeno in zadrževalna območja 2004 + 2005 + 2006 + 2007) je 55616 ha,
od tega jih je bilo na istih površinah v letih 2007 in 2008 posejanih 7608 ha
kruze ali 13,7%. Torej je 7608 ha kmetijskih površin, kjer bi kmetje v letu 2008
morali uporabljati tretirano seme.
Pred namestitvijo feromonskih vab smo izdelali osnoven predlog prostorske
postavitve vab.
Ob koncu leta smo z dodatnimi GIS analizami sodelovali pri pripravi poročila
za evropsko komisijo o stanju in širjenju koruznega hrošča v 2009.
Borova ogorčica
Skladno s povečanimi aktivnostmi nadzora borove ogorčice v 2009 smo ob
začetku sezone izdelali osnovno analizo tveganja za vnos borove ogorčice glede
na podatke o distribuciji in skladiščenju lubja in lesenega pakirnega materiala
iz okuženih območij, območja žag, kjer se občasno vrši razrez lesa iz tujine ter
glavnih uvoznih točk v Sloveniji (Luka Koper in  Brnik).  Hkrati smo z obdelavo
sloja sestoja gozdnih zemljišč sodelovali pri pripravi zaključnega poročila o
posebnem nadzoru borove ogorčice.
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Kategorizacija območij tveganja za vnos Borove ogorčice za potrebe nadzora v 2009

Krompirjeve ogorčice
Pri posebnem nadzoru širjenja krompirjevih ogorčic (Globodera rostochiensis in G.
pallida) smo nudili osnovno podporu sledenju izvajanja nadzora na terenu.
Rumenice vinske trte
Pri posebnem nadzoru trsnih rumenic smo za potrebe zatiranja in obvladovanja
zlate trsne rumenice (Flavescence doreé) pripravili podatke za izdajo 3 sprememb
odločbe Fitosanitarne uprave o razmejitvi žarišč in varnostnih območij (26.08.2009,
11.09.2009 in 24.12.2009). Za potrebe obveščanja smo poleg ustaljenih razmejitev
območij, žarišče in varnostno območje, naredili ustrezne obdelave podatkovnih
zbirk registra vinogradnikov in registra prijave pridelave.
Hrušev ožig
Pri podpori izvajanja nadzora hruševega ožiga (Ervinia amylovora) je bila v
letu 2009 narejena ena sprememba odločbe. Prilagodila so se območja ustalitve
hruševega ožiga kot aktualizirala veljavnost žarišč. Sproti smo urejali tudi
metapodatkovni del prostorskih podatkov.
OPAZOVALNO NAPOVEDOVALNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN
Sodelavci: Vojko Škerlavaj, Meta Urbančič Zemljič, Marko Mechora
Podobno kot v preteklih letih smo tudi v letu 2009 v okviru Opazovalno
napovedovalne službe za varstvo rastlin spremljali pojav in razvoj gospodarsko
pomembnih škodljivih organizmov na sadnem drevju, vinski trti, v posevkih
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žit, v krompirju in v nekaterih vrtninah. Za potrebe službe smo vzdrževali
mrežo agrometeoroloških postaj (Adcon) in zbirali vremenske podatke ter
podatke o razvoju rastlin z območja Ljubljane in Gorenjske. Na osnovi zbranih
biotičnih podatkov, vremenskih podatkov ter dolgoročnih napovedi vremena
in orientacijskih izračunov in opozoril nekaterih modelov za prognoziranje
razvoja bolezni in škodljivcev smo pripravljali opozorila in priporočila za
varstvo rastlin: 9 za varstvo koščičarjev, 22 za varstvo jablan in hrušk, 19 za
vinsko trto, 7 za žita, 10 za krompir in po 2 obvestili za varstvo paradižnika,
kumar, čebule in koruze. Obvestila smo objavljali na spletnih straneh Fitoinfo in KIS, v tedniku Kmečki glas, občasno v obvestilih na Radiu Slovenija
ter na telefonskem odzivniku Kmetijskega inštituta Slovenije. V sodelovanju s
kmetijsko svetovalno službo pri Kmetijskem zavodu Ljubljana smo pripravili
tudi več predavanj za izobraževanje sadjarjev. V zadnjih letih se v Sloveniji
širi pridelovanje kmetijskih rastlin na ekološki način. V okviru naših aktivnosti
skušamo slediti tem smernicam in pridelovalcem nuditi strokovno podporo pri
zagotavljanju dobrega zdravstvenega stanja rastlin.
V nadaljevanju na kratko povzemamo najpomembnejše značilnosti minule
pridelovalne sezone. Obilne padavine preko zime so v večjem delu države
prispevale k dobri namočenosti tal zgodaj spomladi, kar je ugodno vplivalo na
uspevanje rastlin. Sadno drevje je začelo odganjati 8. marca, v nadaljevanju pa
so hladne noči do konca meseca kljub visokim dnevnim temperaturam zadrževale
vegetacijo. V začetku aprila se je ozračje na hitro ogrelo, kar je povzročilo
»eksplozivno« rast rastlin. V nekaj dneh so zacvetele marelice, češnje in drugi
koščičarji, sredi meseca so v nižinskih legah cvetele tudi hruške in jablane. Med
cvetenjem pečkarjev so bile temperature nižje, tako, da v nasadih ni prihajalo
do cvetnih okužb s hruševim ožigom. Maj je bil nadpovprečno topel, padavin pa
je bilo razen v SV Sloveniji manj kot običajno, na Primorskem in Notranjskem
se je že pojavljala suša. V zadnji tretjini meseca smo doživeli tudi neurja s
točo. Prva polovica junija je bila spet topla in z malo padavinami, razmere
so bile zelo ugodne za razvoj žit, krompirja, jagodičevja in drugih kmetijskih
rastlin. Konec meseca in prvo tretjino julija pa je zaznamovalo nestalno vreme
s pogostimi padavinami, krajevnimi nalivi in neurji. Slabo vreme je oviralo
žetev, posledično so bili pridelki žit po kakovosti med najslabšimi doslej. K
slabi kakovosti so pripomogle tudi pogoste okužbe pridelanega zrnja z glivami
iz rodu Fusarium. Na drugih gojenih rastlinah so se v juniju in juliju pojavljale
okužbe s plesnimi (krompirjeva plesen, peronospora vinske trte, čebulna in
paradižnikova plesen, …). Na jagodah in ameriških borovnicah so bile velik
problem okužbe z antraknozo (Colletotrichum sp.). Antraknozo smo opažali tudi
na orehih, že od sredine maja dalje. Gliva je na napadenih drevesih močno
prizadela liste in plodove. V zadnjih letih opažamo večji pojav antraknoz tudi
na zorečih plodovih jablan. Nadpovprečno toplo vreme v avgustu je nudilo
dobre razmere za dozorevanje sadja, grozdja, vrtnin in drugih gojenih rastlin.
Zaradi stalne dobre preskrbljenosti z vlago so bili pridelki obilni. V nasadih
jablan smo opažali pogoste pojave fizioloških motenj (grenka pegavost, steklavost
plodov). V času zorenja je prihajalo do gnitja plodov zaradi sadne monilije in
nekaterih drugih povzročiteljev. Toplo vreme je ugajalo tudi razvoju različnih
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žuželk, škodo na zorečih plodovih so povzročali različni zavijači, ose, sršeni
in ptice, na vrtninah pa različne gosenice in muhe. Pridelovalcem poljščin in
vrtnin zadnja leta vse več težav povzročajo tudi strune. O množičnih pojavih
škodljivca poročajo pridelovalci krompirja, koruze in različnih vrtnin iz vseh
območij Slovenije. Ker gre za talnega škodljivca je zatiranje samo po sebi
težavno, izbor učinkovitih insekticidov pa je čedalje manjši. V zadnjih nekaj
letih postaja vse bolj nevaren škodljivec tudi ameriški kapar. Na gorenjskem in
ljubljanskem območju je navzoč v večini jablanovih nasadov, na posameznih
sortah ali v posameznih predelih nasada. V nasadu ameriških borovnic na
Drenovem griču se je prerazmnožil češpljev kapar. Razne vrste kaparjev smo
opažali tudi na drugih sadnih vrstah (kaki, breskve) in na mnogih okrasnih
rastlinah (hortenzije, japonska trdoleska, brin, klek).
BIOLOŠKO PRESKUŠANJE FITOFARMACEVTSKIH PRIPRAVKOV
Sodelavci: Igor Zidarič, Vojko Škerlavaj, Meta Urbančič Zemljič, Metka Žerjav,
Špela Modic, Marko Mechora, Tadej Galič
V okviru biološkega preskušanja učinkovitosti fitofarmacevtskih pripravkov smo
v letu 2009 izvedli 4 poskuse s herbicidi, insekticidi in fungicidi.
Preskušali smo učinkovitost petih različnih kombinacij herbicidov v krompirju.
Preskušanje smo izvedli na lokaciji Žabnica pri Kranju in Jablje pri Trzinu.
Preskušali smo učinkovitost jesenske aplikacije entomopatogenih ogorčic
(Steinernema feltiae F) na prezimitev populacije ličink jabolčnega zavijača v
jablanovem nasadu Brdo pri Lukovici. Na poskusnem polju v Vodicah smo
preskušali tudi učinkovitost treh insekticidov za zatiranje koloradskega hrošča
Leptinotarsa decemlineata v krompirju.
Za zatiranje krompirjeve plesni Phytophtora infestans v krompirju smo preskušali
učinkovitost novega fungicida in ga primerjali z različnimi kombinacijami
referenčnih pripravkov.

BIBLIOGRAFIJA ODDELKA ZA VARSTVO RASTLIN
ZA LETO 2009
ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI
1.01 Izvirni znanstveni članek
1. AMBROŽIČ TURK, Barbara, MEHLE, Nataša, BRZIN, Jernej, ŠKERLAVAJ, Vojko, SELJAK,
Gabrijel, RAVNIKAR, Maja. High infection pressure of ESFY phytoplasma threatens the
cultivation of stone fruit species. Journal of central european agriculture. [Online ed.], 2008,
vol. 9, no. 4, str. 795-802, tabele. http://www.agr.hr/jcea/issues/jcea9-4/index.php. [COBISS.
SI-ID 2955112]
2. KNAPIČ, Matej, UREK, Gregor, MODIC, Špela. GIS analysis of the spread and population
density of Diabrotica virgifera virgifera LeConte and its impact on agricultural practice in
Slovenia during the period from 2003 to 2007. Cereal res. commun., 2009, vol. 37, no. 2, str.
227-236, tabele, doi: 10.1556/CRC.37.2009.2.9. [COBISS.SI-ID 3019368]

165

Poročilo o delu 2009

3. MAVRIČ, Irena, VIRŠČEK MARN, Mojca, ŠIRCA, Saša, UREK, Gregor. Biological, serological and molecular characterisation of Raspberry bushy dwarf virus from grapevine and
its detection in the nematode Longidorus juvenilis. Eur. j. plant pathol., 2009, vol. 123, nr.
3, str. 261-268, doi: 10.1007/s10658-008-9362-6. [COBISS.SI-ID 2739304]
4. MUNDA, Alenka, RADIŠEK, Sebastjan, ŠUŠTAR VOZLIČ, Jelka, JAVORNIK, Branka.
Genetic variability of Colletotrichum lindemuthianum isolates from Slovenia and resistance
of local Phaseolus vulgaris germplasm. Journal of plant diseases and protection. [Print ed.],
2009, letn. 116, št. 1, str. 23-29. [COBISS.SI-ID 2908264]
5. RADIŠEK, Sebastjan, ŽVEPLAN, Silvo, ZUPANČIČ, Martina, ŠIRCA, Saša, UREK, Gregor.
Uporaba dazometa za razkuževanje hmeljnega komposta = Application of Dazomet for desinfection of hop compost. Hmelj. bilt., 2009, letn. 16, str. 83-90. [COBISS.SI-ID 727671]
6. SCHROERS, Hans-Josef, O'DONNELL, Kerry, LAMPRECHT, Sandra, KAMMEYER, Patricia
L., JOHNSON, Stuart, SUTTON, Deanna A., RINALDI, Michael G., GEISER, David M., SUMMERBELL, Richard C. Taxonomy and phylogeny of the Fusarium dimerum species group.
Mycologia, 2009, vol. 101, no. 1, str. 44-70. [COBISS.SI-ID 2915944]
7. SORENSEN, Jens Laurids, PHIPPS, Richard Kerry, NIELSEN, Kristian Fog, SCHROERS,
Hans-Josef, FRANK, Jana. Analysis of Fusarium avenaceum metabolites produced during
wet apple core rot. J. agric. food chem., 2009, issue 4, vol. 57, str. 1632-1639, doi: 10.1021/
jf802926u. [COBISS.SI-ID 2916456]
8. STRAJNAR, Polona, ŠIRCA, Saša, GERIČ STARE, Barbara, UREK, Gregor. Characterisation of the root-knot nematode, Meloidogyne ethiopica Whitehead, 1968, from Slovenia.
Russian journal of nematology, 2009, vol. 17, no. 2, str. 135-142, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID
3200360]
9. ŠIRCA, Saša, UREK, Gregor. Morphological and molecular characterization of six Longidorus species (Nematoda: Longidoridae) from Slovenia. Russian journal of nematology, 2009,
vol. 17, no. 2, str. 95-105, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3200104]
10. TOMŠIČ, Brigita, SIMONČIČ, Barbara, OREL, Boris, ŽERJAV, Metka, SCHROERS, HansJosef, SIMONČIČ, Andrej, SAMARDŽIJA, Zoran. Antimicrobial activity of AgCl embedded
in a silica matrix on cotton fabric, 2009, vol. 75, iss. 4, str. 618-626, graf. prikazi, ilustr., doi:
10.1016/j.carbpol.2008.09.013. [COBISS.SI-ID 2820968]
11. VODNIK, Dominik, STRAJNAR, Polona, JEMC, Sonja, MAČEK, Irena. Respiratory potential
of maize (Zea mays L.) roots exposed to hypoxia, 2009, vol. 65, iss. 1, str. 107-110. http://
dx.doi.org/10.1016/j.envexpbot.2008.05.005, doi: 10.1016/j.envexpbot.2008.05.005. [COBISS.
SI-ID 5612153]
1.03 Kratki znanstveni prispevek
12. MAVRIČ, Irena, VIRŠČEK MARN, Mojca, ŽERJAV, Metka. Identification of Lettuce big-vein
associated virus and Mirafiori lettuce big-vein virus associated with lettuce big vein disease
in Slovenia. Plant dis., May 2009, vol. 93, no. 5, str. 549. [COBISS.SI-ID 2995048]
1.04 Strokovni članek
13. KOZMUS, Peter. Čebelarjenje v Sloveniji : kranjska čebela je druga najbolj razširjena
čebelja pasma na svetu. Mohorjev koled., 2009, str. 50-55. [COBISS.SI-ID 2857064]
14. KOZMUS, Peter, MODIC, Špela. Genetska identifikacija pravih listnih uši. Kmeč. glas, 1.
jul. 2009, letn. 66, št. 26, str. 9. [COBISS.SI-ID 3049064]
15. MAVRIČ, Irena. Virusne bolezni ameriških borovnic. Sad (Krško), sep. 2009, letn. 20, št.
9, str. 9-10. [COBISS.SI-ID 3095144]
16. MODIC, Špela. Koruzni hrošč. Kmeč. glas, 4. mar. 2009, letn. 65, št. 9, str. 14 (priloga:
Varstvo rastlin), ilustr. [COBISS.SI-ID 2917992]

166

Kmetijski inštitut Slovenije

17. MODIC, Špela. Prave listne uši. Kmeč. glas, 4. mar. 2009, letn. 65, št. 9, str. 15 (priloga:
Varstvo rastlin), ilustr. [COBISS.SI-ID 2919016]
18. MODIC, Špela, ŠKERLAVAJ, Vojko. Varstvo jablan pred jablanovo pepelovko. Sad (Krško),
jan. 2009, letn. 20, št. 1, str. 10-11, fotogr. [COBISS.SI-ID 2866280]
19. MUNDA, Alenka, ŠKERLAVAJ, Vojko. Monilija v nasadih ameriških borovnic. Kmeč. glas,
20. maj 2009, letn. 66, št. 20, str. 9. [COBISS.SI-ID 3012712]
20. ŠKERLAVAJ, Vojko, URBANČIČ ZEMLJIČ, Meta. Napovedi za varstvo rastlin : varstvo
koščičarjev : varstvo jablan in hrušk : varstvo žit pred pleveli. Kmeč. glas, 15. apr. 2009, letn.
66, št. 15, str. 30. [COBISS.SI-ID 2992232]
21. ŠKERLAVAJ, Vojko, URBANČIČ ZEMLJIČ, Meta. Napovedi za varstvo rastlin : varstvo
koščičarjev : Varstvo vinske trte : varstvo jablan in hrušk : varstvo žit. Kmeč. glas, 6. maj
2009, letn. 66, št. 18, str. 30. [COBISS.SI-ID 3005544]
22. ŠKERLAVAJ, Vojko, URBANČIČ ZEMLJIČ, Meta. Peronospora vinske trte. Kmeč. glas,
29. apr. 2009, letn. 66, št. 17, str. 9. [COBISS.SI-ID 3003240]
23. ŠKERLAVAJ, Vojko, URBANČIČ ZEMLJIČ, Meta. Varstvo jablan in hrušk. Varstvo krompirja. Varstvo vinske trte : Napovedi za varstvo rastlin. Kmeč. glas, 3. jun. 2009, letn. 66, št.
22, str. 20. [COBISS.SI-ID 3047272]
24. ŠKERLAVAJ, Vojko, URBANČIČ ZEMLJIČ, Meta. Varstvo jablan in hrušk. Varstvo vinske
trte : Napovedi za varstvo rastlin. Kmeč. glas, 19. avg. 2009, letn. 66, št. 33, str. 27. [COBISS.
SI-ID 3077736]
25. ŠKERLAVAJ, Vojko, URBANČIČ ZEMLJIČ, Meta. Varstvo jablan in hrušk. Varstvo vinske
trte. Varstvo krompirja : Napovedi za varstvo rastlin. Kmeč. glas, 15. jul. 2009, letn. 66, št.
28, str. 27. [COBISS.SI-ID 3071080]
26. ŠKERLAVAJ, Vojko, URBANČIČ ZEMLJIČ, Meta. Varstvo jablan in hrušk. Varstvo vinske
trte. Varstvo krompirja : Napovedi za varstvo rastlin. Kmeč. glas, 17. jun. 2009, letn. 66, št.
24, str. 27. [COBISS.SI-ID 3047784]
27. ŠKERLAVAJ, Vojko, URBANČIČ ZEMLJIČ, Meta. Varstvo jablan in hrušk. Varstvo vinske
trte. Varstvo krompirja : Napovedi za varstvo rastlin. Kmeč. glas, 24. jun. 2009, letn. 66, št.
25, str. 27. [COBISS.SI-ID 3048040]
28. ŠKERLAVAJ, Vojko, URBANČIČ ZEMLJIČ, Meta. Varstvo jablan in hrušk. Varstvo vinske
trte. Varstvo krompirja. Obvestilo pridelovalcem paradižnika, čebule, kumar : Napovedi za
varstvo rastlin. Kmeč. glas, 1. jul. 2009, letn. 66, št. 26, str. 24. [COBISS.SI-ID 3048552]
29. ŠKERLAVAJ, Vojko, URBANČIČ ZEMLJIČ, Meta. Varstvo jablan in hrušk. Varstvo vinske
trte. Varstvo krompirja. Varstvo koruze : Napovedi za varstvo rastlin. Kmeč. glas, 5. avg. 2009,
letn. 66, št. 31, str. 27. [COBISS.SI-ID 3071592]
30. ŠKERLAVAJ, Vojko, URBANČIČ ZEMLJIČ, Meta. Varstvo jablan in hrušk. Varstvo vinske
trte. Varstvo žit : Napovedi za varstvo rastlin. Kmeč. glas, 27. maj 2009, letn. 66, št. 21, str.
27. [COBISS.SI-ID 3046504]
31. URBANČIČ ZEMLJIČ, Meta. Pred novo kmetijsko sezono. Kmeč. glas, 4. mar. 2009, letn.
65, št. 9, str. 13 (priloga: Varstvo rastlin), ilustr. [COBISS.SI-ID 2916200]
32. URBANČIČ ZEMLJIČ, Meta. Propadanje endivije. Kmeč. glas, 7. okt. 2009, letn. 66, št.
40, str. 10. [COBISS.SI-ID 3129192]
33. URBANČIČ ZEMLJIČ, Meta. Zatiranje plevelov v krompiriščih. Kmeč. glas, 29. apr. 2009,
letn. 66, št. 17, str. 9. [COBISS.SI-ID 3003496]
34. ŽERJAV, Metka. Krompirjeva plesen. Kmeč. glas, 15. apr. 2009, letn. 66, št. 15, str. 9.
[COBISS.SI-ID 2991720]
35. ŽERJAV, Metka. Pegavost listov ječmena. Kmeč. glas, 4. mar. 2009, letn. 65, št. 9, str. 14
(priloga: Varstvo rastlin), ilustr. [COBISS.SI-ID 2917480]
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36. ŽERJAV, Metka. Plesen na vodenkah. Moj mali svet, jul. 2009, letn. 41, št. 7, str. 14-15,
fotogr. [COBISS.SI-ID 3074408]
37. ŽERJAV, Metka. Rododendronu odmirajo poganjki. Moj mali svet, sep. 2009, letn. 41, št.
9, str. 18-19, fotogr. [COBISS.SI-ID 3083112]
38. ŽERJAV, Metka. Z bolezenskim pepelom posute rastline. Moj mali svet, nov. 2009, letn.
41, št. 11, str. 26-28, fotogr. [COBISS.SI-ID 3147112]
1.05 Poljudni članek
39. ŽERJAV, Metka. Pušpan ogroža nova vrsta glive. Kmeč. glas, 25. mar. 2009, letn. 66, št.
12. [COBISS.SI-ID 2975848]
1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
40. GERIČ STARE, Barbara, ŠIRCA, Saša, STRAJNAR, Polona, UREK, Gregor. Molekularna
diagnostika rastlinsko-parazitskih ogorčic v Sloveniji = Molecular diagnostics of plant-parasitic
nematodes in Slovenia. V: MAČEK, Jože (ur.). Zbornik predavanj in referatov 9. Slovenskega
posvetovanja o varstvu rastlin, Nova Gorica, 4.-5. marec 2009. Ljubljana: Društvo za varstvo
rastlin Slovenije, 2009, str. 197-207. [COBISS.SI-ID 3115112]
41. KOZMUS, Peter, MODIC, Špela. Molekularna identifikacija pravih listnih uši (Sternorrhyncha: Aphidoidea) na podlagi nukleotidne analize regije citokrom oksidaza I = Molecular
identification of aphids (Sternorrhyncha: Aphidoidea) based on nucleotide analyzes of citochrome oxidase I region. V: MAČEK, Jože (ur.). Zbornik predavanj in referatov 9. Slovenskega
posvetovanja o varstvu rastlin, Nova Gorica, 4.-5. marec 2009. Ljubljana: Društvo za varstvo
rastlin Slovenije, 2009, str. 379-384. [COBISS.SI-ID 3114088]
42. LESKOVŠEK, Robert, SIMONČIČ, Andrej, LEŠNIK, Mario, VAJS, Stanislav, ŽVEPLAN,
Silvo. Preučevanje učinkovitosti herbicidov za zatiranje pelinolistne ambrozije (Ambrosia
artemisifolia L.) v Sloveniji = The investigation of herbicide efficacy of Common ragweed
(Ambrosia artemisifolia L.) in Slovenia. V: MAČEK, Jože (ur.). Zbornik predavanj in referatov 9.
Slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin, Nova Gorica, 4.-5. marec 2009. Ljubljana: Društvo
za varstvo rastlin Slovenije, 2009, str. 323-328. [COBISS.SI-ID 3116648]
43. MODIC, Špela, KOZMUS, Peter, UREK, Gregor. Similar hatching pattern of larvae of
Diabrotica v. virgifera due to interruption of overwintering. V: KUHLMANN, Ulrich (ur.),
EDWARDS, Richard Charles (ur.), WANG, Zhen-ying (ur.). IWGO : International Working Group
on Ostrina and other maize pests : 23rd IWGO Conference & 2nd International Conference of
Diabrotica Genetics, 5 to 8 April 2009 Munich, Germany. München: International Working
Group of Ostrina and other maize pests (IWGO), 2009, poster 23. [COBISS.SI-ID 3032680]
44. MODIC, Špela, MAVRIČ, Irena, URBANČIČ ZEMLJIČ, Meta, KOZMUS, Peter, UREK,
Gregor. Opazovanje in identifikacija pravih listnih uši (Sternorrhyncha: Aphidoidea) na gojenih
rastlinah v Sloveniji = Monitoring and identification of aphids (Sternorrhyncha: Aphidoidea)
on cultivated plants in Slovenia. V: MAČEK, Jože (ur.). Zbornik predavanj in referatov 9.
Slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin, Nova Gorica, 4.-5. marec 2009. Ljubljana: Društvo
za varstvo rastlin Slovenije, 2009, str. 285-292. [COBISS.SI-ID 3114344]
45. POJE, Tomaž, GODEŠA, Tone, STAJNKO, Denis, JEJČIČ, Viktor, UREK, Gregor, MODIC,
Špela, LESKOŠEK, Gregor, RAK CIZEJ, Magda, SAGADIN, Matjaž, LAKOTA, Miran. Tehnički
aspekti odabranih strojeva za suzbijanje odrasle kukuruzne zlatice = Technical aspects of
machines chosen for the control of western corn rootworm adults. V: KOŠUTIĆ, Silvio (ur.).
Aktualni zadaci mehanizacije poljoprivrede : zbornik radova 37. Međunarodnog simpozija
iz područja mehanizacije poljoprivrede, Opatija, 10.-13. veljače 2009 : proceedings of the 37.
International Symposium on Agricultural Engineering, Opatija, Croatia, 10.-13. February 2009.
Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zavod za mehanizaciju poljoprivrede,
2009, str. 163-170, ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2906728]
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46. POTOČNIK, Andrej, JERMAN CVELBAR, Joži, ŠIRCA, Saša, UREK, Gregor. Posebni
nadzor krompirjevih ogorčic Globodera rostochiensis in G. pallida in fitosanitarni ukrepi =
Survey of potato cyst nematodes Globodera rostochiensis and G. pallida and phytosanitary
measures. V: MAČEK, Jože (ur.). Zbornik predavanj in referatov 9. Slovenskega posvetovanja o
varstvu rastlin, Nova Gorica, 4.-5. marec 2009. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije,
2009, str. 99-104. [COBISS.SI-ID 3116136]
47. SIMONČIČ, Andrej, KOZMUS, Peter, ŠKERLAVAJ, Vojko, MODIC, Špela, MAVEC, Roman,
STOPAR, Matej, BAŠA ČESNIK, Helena, VELIKONJA BOLTA, Špela, GREGORČIČ, Ana. Vpliv
različnih tehnologij varstva jablan pred boleznimi in škodljivci na ostanke fitofarmacevtskih
sredstev v jabolkah = The influence of different plant protection technologies on pests and
diseases in orchards and their residues in fruits. V: MAČEK, Jože (ur.). Zbornik predavanj
in referatov 9. Slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin, Nova Gorica, 4.-5. marec 2009.
Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije, 2009, str. 31-37. [COBISS.SI-ID 3115368]
48. TOEPFER, Stefan, MODIC, Špela, PILZ, Christine, GROZEA, I., TOTH, F., KUHLMANN,
Ulrich. Is the invasive alien western corn rootworm attacked by indigenous natural enemies
in Europe?. V: KUHLMANN, Ulrich (ur.), EDWARDS, Richard Charles (ur.), WANG, Zhenying (ur.). IWGO : International Working Group on Ostrina and other maize pests : 23rd IWGO
Conference & 2nd International Conference of Diabrotica Genetics, 5 to 8 April 2009 Munich,
Germany. München: International Working Group of Ostrina and other maize pests (IWGO),
2009, poster 29. [COBISS.SI-ID 3033192]
49. URBANČIČ ZEMLJIČ, Meta, JÖRG, Erich, RACCA, Paolo, UREK, Gregor, TRDAN, Stanislav.
Ugotavljanje odpornosti koloradskega hrošča (Leptinotarsa decemlinata Say) v Sloveniji na
izbrane insekticide = Research on insecticide resistance of Colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata Say) in Slovenia. V: MAČEK, Jože (ur.). Zbornik predavanj in referatov 9.
Slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin, Nova Gorica, 4.-5. marec 2009. Ljubljana: Društvo
za varstvo rastlin Slovenije, 2009, str. 425-429. [COBISS.SI-ID 6099321]
50. URBANČIČ ZEMLJIČ, Meta, ŽERJAV, Metka. Pregled desetletnih poljskih poskusov z
razkuževanjem semena žit = Cereal seed treatment - comments on ten years of fiel[d] trials.
V: MAČEK, Jože (ur.). Zbornik predavanj in referatov 9. Slovenskega posvetovanja o varstvu
rastlin, Nova Gorica, 4.-5. marec 2009. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije, 2009,
str. 191-195. [COBISS.SI-ID 3115624]
1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci
51. GERIČ STARE, Barbara, ŠIRCA, Saša, STRAJNAR, Polona, UREK, Gregor. Molekularna
diagnostika rastlinsko-parazitskih ogorčic v Sloveniji = Molecular diagnostics of plant-parasitic
nematodes in Slovenia. V: MAČEK, Jože (ur.). 9. slovensko posvetovanje o varstvu rastlin z
mednarodno udeležbo = 9th Slovenian Conference on Plant Protection with International
Participation, 4.-5. marec 2009, Nova Gorica, Slovenija. Izvlečki referatov. Ljubljana: Društvo
za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia, 2009, str. 52-53. [COBISS.
SI-ID 2927208]
52. GERIČ STARE, Barbara, ŠIRCA, Saša, UREK, Gregor. Molecular variability of pectate
lyase 2, a parasitic factor of Globodera rostochiensis. V: Nemagenics : exploiting genomics to
understand plant-nematode interactions : [COST 872 Workshop & MC Meeting, Toledo, may
25-28, 2009] : proceedings of the Third Annual Meeting. [s. l.]: COST, 2009, str. 67. [COBISS.
SI-ID 3018344]
53. GERIČ STARE, Barbara, ŠIRCA, Saša, UREK, Gregor. Molecular variability of plant
cell wall degrading enzymes in the plant parasitic nematode Globodera rostochiensis. V:
GOLIČNIK, Marko (ur.), BAVEC, Aljoša (ur.). Joint Congress of the Slovenian Biochemical
Society and the Genetic Society of Slovenia with International Participation, Otočec, September 20-23, 2009. Book of abstracts : 8th Meeting of the Slovenian Biochemical Society : 5th
Congress of the Genetic Society of Slovenia : 4th Meeting of the Slovenian Society of Human
Genetics. Ljubljana: Slovenian Biochemical Society: Genetic Society of Slovenia, 2009, str.
77. [COBISS.SI-ID 3110248]
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54. HUMMEL, Hans E., DINNESEN, S., MODIC, Špela, UREK, Gregor, ULRICHS, C. Western
corn rootworm in confrontation mood: simultaneous geographic and host spectrum expansion
in southeastern Slovenia and other European countries. IWGO newsl., 2009, vol. 29, no. 2,
str. 25-26. [COBISS.SI-ID 3196264]
55. KNAPIČ, Matej, UREK, Gregor, MODIC, Špela. Širjenje in populacijska gostota koruznega
hrošča Diabrotica virgifera virgifera LeConte v Sloveniji in njegov vpliv na kmetijsko prakso
v obdobju 2003-2008 = The spread and population density of Diabrotica virgifera virgifera
LeConte and its impact on agricultural practice in Slovenia during the period 2003-2008. V:
MAČEK, Jože (ur.). 9. slovensko posvetovanje o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo = 9th
Slovenian Conference on Plant Protection with International Participation, 4.-5. marec 2009,
Nova Gorica, Slovenija. Izvlečki referatov. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: =
Plant Protection Society of Slovenia, 2009, str. 121-122. [COBISS.SI-ID 2974056]
56. KOZMUS, Peter, MEGLIČ, Vladimir, VIRANT-DOBERLET, Meta. Characterisation of
species and population of bumbleebees (Bombus, Latreille and Psithyrus, Lapeletier) in
Slovenia based on morphological and molecular markers. V: Apimondia 2009 : Scientific
programme : oral presentation abstracts and poster list. Montpellier: APIMONDIA, 2009, str.
102. [COBISS.SI-ID 3112552]
57. KOZMUS, Peter, MODIC, Špela. Molekularna identifikacija pravih listnih uši (Sternorrhyncha: Aphidoidea) = Molecular identification of aphids (Sternorrhyncha: Aphidoidea). V:
MAČEK, Jože (ur.). 9. slovensko posvetovanje o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo = 9th
Slovenian Conference on Plant Protection with International Participation, 4.-5. marec 2009,
Nova Gorica, Slovenija. Izvlečki referatov. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: =
Plant Protection Society of Slovenia, 2009, str. 118-119. [COBISS.SI-ID 2973800]
58. LESKOVŠEK, Robert, SIMONČIČ, Andrej, LEŠNIK, Mario, VAJS, Stanislav, ŽVEPLAN,
Silvo. Preučevanje učinkovitosti herbicidov za zatiranje pelinolistne ambrozije (Ambrosia
artemisifolia L.) v Sloveniji = The investigation of herbicide efficacy of Common ragweed
(Ambrosia artemisifolia L.) in Slovenia. V: MAČEK, Jože (ur.). 9. slovensko posvetovanje o
varstvu rastlin z mednarodno udeležbo = 9th Slovenian Conference on Plant Protection
with International Participation, 4.-5. marec 2009, Nova Gorica, Slovenija. Izvlečki referatov.
Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia, 2009,
str. 94. [COBISS.SI-ID 2972776]
59. MAVRIČ, Irena, VIRŠČEK MARN, Mojca, KORON, Darinka. Detection of blueberry red
ringspot virus in highbush bluebery cv. Coville. V: KONDAKOVA, Violeta (ur.). Biotic and
abiotic stress prevention in integrated berry fruit production : program and abstracts COST
863 WG2 + WG 3 Joint Meeting, Sofia - Bulgaria, 9th-11th March 2009. Sofia: AgroBioInstitute
Sofia, 2009, str. 23. [COBISS.SI-ID 2989928]
60. MAVRIČ, Irena, VIRŠČEK MARN, Mojca, ŠIRCA, Saša, UREK, Gregor. Characterization
of raspberry bushy dwarf virus isolates from grapevine. V: BOUDON-PADIEU, Elisabeth (ur.).
16th Meeting of the International Council for the Study of Virus and Virus-like Diseases of the
Grapevine (ICVG XVI), 31 August - 4 September 2009 Dijon, France : extended abstracts, (Le
Progres agricole et viticole, 2009/Hors série -Spécial Congres ICVG). Montpellier: Le Progres
Agricole et Viticole, 2009, str. 79-80. [COBISS.SI-ID 3137128]
61. MAVRIČ, Irena, VIRŠČEK MARN, Mojca, TOPLAK, Nataša. Development of real-time
RT-PCR assay for the detection of two viroids in grapevine. V: RNAi Europe and advances
in qPCR, Epigenetics World Congress and Peptides Europe, 17-18 September 2009, Berlin,
Germany : [conference and exhibition] : event materials : [book of abstracts]. Berlin: [s. n.],
2009, [1 str.], Poster 217. [COBISS.SI-ID 3107688]
62. MODIC, Špela. Population dynamics of the western corn rootworm (WCR) in Slovenia
during the period from 2003 to 2009. V: Invasive alien species in EU countries : International
Workshop, 6-8 October 2009, Budapest : abstracts. Budapest: 2009. http://www.fvm.gov.hu/
doc/upload/200911/26_modic_abstract.pdf. [COBISS.SI-ID 3173736]
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63. MODIC, Špela, MAVRIČ, Irena, URBANČIČ ZEMLJIČ, Meta, KOZMUS, Peter, UREK,
Gregor. Opazovanje in identifikacija pravih listnih uši (Sternorrhyncha: Aphidoidea) na
gojenih rastlinah v Sloveniji = Monitoring and identification of aphids (Sternorrhyncha:
Aphidoidea) on cultivated plants in Slovenia. V: MAČEK, Jože (ur.). 9. slovensko posvetovanje
o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo = 9th Slovenian Conference on Plant Protection
with International Participation, 4.-5. marec 2009, Nova Gorica, Slovenija. Izvlečki referatov.
Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia, 2009,
str. 84. [COBISS.SI-ID 2972264]
64. MUNDA, Alenka, ŠUŠTAR VOZLIČ, Jelka, MEGLIČ, Vladimir. Odpornost slovenskih
genskih virov fižola na fižolov ožig = Resistance of Slovene common bean germplasm to bean
antracnose. V: MAČEK, Jože (ur.). 9. slovensko posvetovanje o varstvu rastlin z mednarodno
udeležbo = 9th Slovenian Conference on Plant Protection with International Participation, 4.-5.
marec 2009, Nova Gorica, Slovenija. Izvlečki referatov. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin
Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia, 2009, str. 76-77. [COBISS.SI-ID 2972520]
65. PENEVA, V., LAZAROVA, S., UREK, Gregor, ŠIRCA, Saša, GERIČ STARE, Barbara.
Distribution of virus vector nematodes of the family Longidoridae and their associated nepoviruses in Bulgaria and Slovenia. V: GEORGIEV, Boyko B. (ur.), KURDOVA, R. (ur.). Osma
nacionalna konferencija po parazitologija (s meždunarodno učastie) 23-26 sentembri 2009 g.,
Varna : programa i rezjumeta : programme and abstracts. Sofija; Moskva: Pensoft, 2009, str.
43. [COBISS.SI-ID 3131496]
66. POTOČNIK, Andrej, JERMAN CVELBAR, Joži, ŠIRCA, Saša, UREK, Gregor. Posebni nadzor
krompirjevih ogorčic Globodera rostochiensis in G. pallida in fitosanitarni ukrepi = Survey of
potato cyst nematodes Globodera rostochiensis and G. pallida and phytosanitary measures. V:
MAČEK, Jože (ur.). 9. slovensko posvetovanje o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo = 9th
Slovenian Conference on Plant Protection with International Participation, 4.-5. marec 2009,
Nova Gorica, Slovenija. Izvlečki referatov. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: =
Plant Protection Society of Slovenia, 2009, str. 31-32. [COBISS.SI-ID 2926440]
67. SIMONČIČ, Andrej, KOZMUS, Peter, ŠKERLAVAJ, Vojko, MODIC, Špela, MAVEC, Roman,
STOPAR, Matej, BAŠA ČESNIK, Helena, VELIKONJA BOLTA, Špela, GREGORČIČ, Ana.
Vpliv različnih tehnologij vastva jablan pred boleznimi in škodljivci na ostanke fitofarmacevtskih sredstev v jabolkih = The influence of different plant protection technologies on
pests and diseases in orchards and their residues in fruits. V: MAČEK, Jože (ur.). 9. slovensko posvetovanje o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo = 9th Slovenian Conference on
Plant Protection with International Participation, 4.-5. marec 2009, Nova Gorica, Slovenija.
Izvlečki referatov. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society
of Slovenia, 2009, str. 17-18. [COBISS.SI-ID 2925416]
68. STRAJNAR, Polona, MAČEK, Irena, ŠIRCA, Saša, UREK, Gregor. Characterization of the
root-knot nematodes in Slovenia - possibilities for application of AM fungi in their control.
V: From production to application of arbuscular mycorrhizal fungi in agricultural systems: a
multidisciplinary approach : COST 870 : working group II and III meeting, 14-15 September
2009, Unité de microbiologie Université catholique de Louvain : Quality control of AM fungal
inoculum & Application of AM fungi in agricultural systems ranging from low-to high-input
systems in Europe north of the Mediterranean regions, (COST 870 meeting). Louvain: Unité de
microbiologie Université catholique de Louvain, 2009, str. 81-82. [COBISS.SI-ID 3104872]
69. STRAJNAR, Polona, ŠIRCA, Saša, GERIČ STARE, Barbara, UREK, Gregor. Characterization of Meloidogyne ethiopica and host-determination test. V: Nemagenics : exploiting
genomics to understand plant-nematode interactions : [COST 872 Workshop & MC Meeting,
Toledo, may 25-28, 2009] : proceedings of the Third Annual Meeting. [s. l.]: COST, 2009, str.
68. [COBISS.SI-ID 3018088]
70. STRAJNAR, Polona, ŠIRCA, Saša, GERIČ STARE, Barbara, UREK, Gregor. Proučevanje
ogorčic koreninskih šišk v Sloveniji = Research of the root-knot nematodes in Slovenia. V:
MAČEK, Jože (ur.). 9. slovensko posvetovanje o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo = 9th
Slovenian Conference on Plant Protection with International Participation, 4.-5. marec 2009,
Nova Gorica, Slovenija. Izvlečki referatov. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: =
Plant Protection Society of Slovenia, 2009, str. 52. [COBISS.SI-ID 2926952]
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71. STRAJNAR, Polona, ŠIRCA, Saša, MEGLIČ, Vladimir, UREK, Gregor. Assessment of resistance to the root knot nematode Meloidogyne ethiopica in lettuce. V: MEGLIČ, Vladimir
(ur.), BASTAR, Manja-Tina (ur.). 19th EUCARPIA Conference, Genetic Resources Section,
May 26th - 29th, 2009, Ljubljana, Slovenia. Book of abstracts. Ljubljana: Kmetijski inštitut
Slovenije, 2009, str. 25. [COBISS.SI-ID 3037288]
72. ŠIRCA, Saša, GERIČ STARE, Barbara, STRAJNAR, Polona, UREK, Gregor. Borova ogorčica
- nevaren škodljivec borovih sestojev = Pinewood nematode - dangerous pest of pine forests.
V: MAČEK, Jože (ur.). 9. slovensko posvetovanje o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo =
9th Slovenian Conference on Plant Protection with International Participation, 4.-5. marec
2009, Nova Gorica, Slovenija. Izvlečki referatov. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije:
= Plant Protection Society of Slovenia, 2009, str. 54. [COBISS.SI-ID 2927464]
73. ŠIRCA, Saša, GERIČ STARE, Barbara, STRAJNAR, Polona, UREK, Gregor. Methods
used for Globodera species diagnostics in Slovenia. V: EPPO Conference on diagnostics and
associated workshop 2009-05-10|15 York : programme, participant lists and summaries of
presentations. [Paris]: OEPP/EPPO, [2009], str. 86. [COBISS.SI-ID 3030120]
74. ŠIRCA, Saša, UREK, Gregor, JAVORNIK, Branka. Intra-specific rDNA variability of the
virus vector nematode Xiphinema rivesi. V: Nemagenics : exploiting genomics to understand plant-nematode interactions : [COST 872 Workshop & MC Meeting, Toledo, may 25-28,
2009] : proceedings of the Third Annual Meeting. [s. l.]: COST, 2009, str. 22. [COBISS.SI-ID
3018600]
75. ŠUŠTAR VOZLIČ, Jelka, MUNDA, Alenka, MARAS, Marko, MEGLIČ, Vladimir. Resistance
of common bean (Phaseolus vulgaris L.) germplasm to bean anthracnose and its application in Slovene breeding programme. V: MEGLIČ, Vladimir (ur.), BASTAR, Manja-Tina (ur.).
19th EUCARPIA Conference, Genetic Resources Section, May 26th - 29th, 2009, Ljubljana,
Slovenia. Book of abstracts. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2009, str. 74. [COBISS.
SI-ID 3037032]
76. URBANČIČ ZEMLJIČ, Meta, JÖRG, Erich, RACCA, Paolo, UREK, Gregor, TRDAN, Stanislav. Preučevanje odpornosti koloradskega hrošča (Leptinotarsa decemlinata Say) v Sloveniji
na izbrane insekticide = Research on resistance of Colorado potato beetle (Leptinotarsa
decemlineata Say) in Slovenia to selected insecticides. V: MAČEK, Jože (ur.). 9. slovensko
posvetovanje o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo = 9th Slovenian Conference on Plant
Protection with International Participation, 4.-5. marec 2009, Nova Gorica, Slovenija. Izvlečki
referatov. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia, 2009, str. 125-126. [COBISS.SI-ID 5864825]
77. URBANČIČ ZEMLJIČ, Meta, JÖRG, Erich, RACCA, Paolo, UREK, Gregor, TRDAN, Stanislav. Preučevanje odpornosti koloradskega hrošča (Leptinotarsa decemlineata Say) v Sloveniji
na izbrane insekticide = Research on resistance of Colorado potato beetle (Leptinotarsa
decemlineata Say) in Slovenia to selected insecticides. V: MAČEK, Jože (ur.). 9. slovensko
posvetovanje o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo = 9th Slovenian Conference on Plant
Protection with International Participation, 4.-5. marec 2009, Nova Gorica, Slovenija. Izvlečki
referatov. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia, 2009, str. 125-126. [COBISS.SI-ID 2974312]
78. URBANČIČ ZEMLJIČ, Meta, ŽERJAV, Metka. Pregled desetletnih poljskih poskusov z
razkuževanjem semena žit = Cereal seed treatment - comments on ten years of fiel[d] trials.
V: MAČEK, Jože (ur.). 9. slovensko posvetovanje o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo =
9th Slovenian Conference on Plant Protection with International Participation, 4.-5. marec
2009, Nova Gorica, Slovenija. Izvlečki referatov. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije:
= Plant Protection Society of Slovenia, 2009, str. 46-47. [COBISS.SI-ID 2926696]
79. ZIDARIČ, Igor, ŠKERLAVAJ, Vojko. Sistematično ugotavljanje okužb hruševega ožiga na
Kmetijskem inštitutu Slovenije v letih 1998-2008 = Systematic determination of the presence
of fire blight at Agricultural Institute of Slovenia in the years 1998-2008. V: MAČEK, Jože
(ur.). 9. slovensko posvetovanje o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo = 9th Slovenian
Conference on Plant Protection with International Participation, 4.-5. marec 2009, Nova
Gorica, Slovenija. Izvlečki referatov. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant
Protection Society of Slovenia, 2009, str. 133-134. [COBISS.SI-ID 2974824]
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MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA
2.01 Znanstvena monografija
80. UREK, Gregor, ŠIRCA, Saša, GERIČ STARE, Barbara. Cistotvorne ogorčice (Nematoda:
heteroderinae) Slovenije. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2009. 128 str., ilustr. ISBN
978-961-6505-39-0. [COBISS.SI-ID 245393920]
2.02 Strokovna monografija
81. MODIC, Špela, UREK, Gregor, MILEVOJ, Lea, BARBARIČ, Metka, VERBIČ, Jože, POJE,
Tomaž, KNAPIČ, Matej, KNAPIČ, Vlasta, OREŠEK, Erika. Varstvo koruze pred koruznim
hroščem : (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte). Ljubljana: Fitosanitarna uprava, 2009. 59
str., ilustr. ISBN 978-961-92549-2-9. [COBISS.SI-ID 248412416]
2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav
82. MAVRIČ, Irena, DREO, Tanja, HREN, Matjaž, LOKAR, Vesna, MUNDA, Alenka, SCHROERS, Hans-Josef, UREK, Gregor, ŽEŽLINA, Ivan, GERIČ STARE, Barbara, PELENGIĆ, Radojko,
SELJAK, Gabrijel, VIRŠČEK MARN, Mojca, GRUDEN, Kristina, KOZLEVČAR, Gregor, MEHLE,
Nataša, RAVNIKAR, Maja, ŠIRCA, Saša, ŽERJAV, Metka. Diagnostika povzročiteljev bolezni
vinske trte : zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na projektu v
okviru ciljnega raziskovalnega programa (CRP) »Konkurenčnost Slovenije 2006-2013« : šifra
projekta: V4-0313 = Diagnostics of grapevine diseases, (KIS - Poročila o raziskovalnih nalogah,
334). [Ljubljana]: Kmetijski inštitut Slovenije, 2009. 106 str. [COBISS.SI-ID 3136872]
83. SIMONČIČ, Andrej, MEGLIČ, Vladimir, LESKOVŠEK, Robert, LEŠNIK, Mario. Zaključno
poročilo o delu na Era-Net Euphresco projektu Strategies for Ambrosia control (AMBROSIA) strategija zatiranja pelinolistne ambrozije (AMBROSIA), (KIS - Poročila o raziskovalnih nalogah,
337). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2009. [3] str. [COBISS.SI-ID 3209320]
84. ŠUŠTAR VOZLIČ, Jelka, MEGLIČ, Vladimir, DOLNIČAR, Peter, IVANČIČ, Anton, ČERGAN, Zoran, RUDOLF PILIH, Katarina, BOHANEC, Borut, UGRINOVIĆ, Kristina, MUNDA,
Alenka, ŽERJAV, Metka. Genetsko izboljšanje kvalitativnih in kvantitativnih lastnosti ekonomsko pomembnih kmetijskih rastlin za konkurenčno in trajnostno pridelovanje v Sloveniji :
zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na projektu v okviru ciljnega
raziskovalnega programa (CRP) »Konkurenčnost Slovenije 2006-2013« : šifra projekta: V40335 = Genetic improvement of qualitative and quantitative traits of economically important
agricultural crops for competitive and sustainable production in Slovenia, (KIS - Poročila o
raziskovalnih nalogah, 333). [Ljubljana]: Kmetijski inštitut Slovenije, 2009. 1 zv. (loč. pag.),
tabele, fotogr. [COBISS.SI-ID 2994536]
85. UREK, Gregor, MUNDA, Alenka, SIMONČIČ, Andrej, URBANČIČ ZEMLJIČ, Meta, ŠKERLAVAJ, Vojko, SCHROERS, Hans-Josef, KAVAR, Tatjana, MODIC, Špela, RAK CIZEJ, Magda,
ZMRZLAK, Marko. Preučevanje odpornosti škodljivih organizmov na nekatera fitofarmacevtska
sredstva : 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 = Study of plant pest
and pathogens resistence to some pesticides, (KIS - Poročila o raziskovalnih nalogah, 332).
Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2009. 1 zv. (loč. pag.), tabele, graf. prikazi. [COBISS.
SI-ID 2942056]
2.13 Elaborat, predštudija, študija
86. ČREMOŽNIK, Bojan, KNAPIČ, Matej, SIRŠE, Boris. Strokovna naloga za potrebe namakanja v občini Celje in Vojnik. Žalec: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, 2009.
31 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 683383]
87. GERIČ STARE, Barbara, KNAPIČ, Matej, KOZMUS, Peter, MAVRIČ, Irena, MODIC, Špela,
MUNDA, Alenka, ŠIRCA, Saša, ŠKERLAVAJ, Vojko, UREK, Gregor, URBANČIČ ZEMLJIČ,
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Meta, VIRŠČEK MARN, Mojca, ZIDARIČ, Ivan, ŽERJAV, Metka. Poročilo o strokovnih nalogah
s področja varstva rastlin za leto 2008, (KIS - Poročila o strokovnih nalogah, 115). Ljubljana:
Kmetijski inštitut Slovenije, 2009. 123 str., tabele, graf. prikazi, fotogr., zvd. [COBISS.SI-ID
2903912]
88. KMECL, Veronika, KREGAR, Marinka, KOZMUS, Peter, SMODIŠ ŠKERL, Maja Ivana.
Izvedba vzorčenja in preiskav vzorcev medu ter izdelava poročila : zaključno poročilo vezano na
pogodbo z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, št. 2311-09-000138 : [Naročnik:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, (KIS - Študije po naročilu, 492). Ljubljana:
Kmetijski inštitut Slovenije, 2009. 22 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3245928]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)
3.14 Predavanje na tuji univerzi
89. GERIČ STARE, Barbara. Molecular variability of plant cell wall degrading enzymes in
the plant parasitic nematode »Globodera rostochiensis« : predavanje na University of Évora,
Portugalska, 2. sep. 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 3089256]
90. GERIČ STARE, Barbara. Nematology at the Agricultural Institute of Slovenia : predavanje
na University of Évora, Portugalska, 2. sep. 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 3089000]
91. STRAJNAR, Polona. Meloidogyne ethiopica in Slovenia : predavanje na University of Évora,
Portugalska, 2. sep. 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 3089512]
3.15 Prispevek na konferenci brez natisa
92. KOZMUS, Peter. Karakterizacija vrst in populacij čmrljev v Sloveniji : predavanje na Čebelarskem simpoziju, Brdo pri Lukovici, 28. feb. 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 2967656]
93. KOZMUS, Peter. Morfološka karakterizacija kranjske čebele (Apis mellifera carnica Pollman)
v Sloveniji na podlagi razlik v ožiljenosti prednjih kril : predavanje na Čebelarskem simpoziju,
Brdo pri Lukovici, 28. feb. 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 2968168]
94. MAVRIČ, Irena, VIRŠČEK MARN, Mojca, ŽERJAV, Metka. Najdba virusov, povezanih s
klorozo listnih žil solate : poster na 9. Slovenskem posvetovanju o varstvu rastlin z mednarodno
udeležbo, Nova Gorica, 4.-5. mar. 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 2975080]
95. ŠIRCA, Saša. Značilnosti borove ogorčice, njene življenjske navade, diagnostika in posebni
nadzor : predavanje na seminarju o borovi ogorčici Bursaphelenchus xylophilus, Kmetijski
inštitut Slovenije, Ljubljana, 18. jun. 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 3119976]
96. UREK, Gregor. Borova ogorčica in njen pomen - kakšno je tveganje za njen vnos in širjenje
v Sloveniji : predavanje na seminarju o borovi ogorčici Bursaphelenchus xylophilus, Kmetijski
inštitut Slovenije, Ljubljana, 18. jun. 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 3120232]
97. UREK, Gregor. Kakšne so možnosti obvladovanja borove ogorčice : predavanje na seminarju
o borovi ogorčici Bursaphelenchus xylophilus, Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana, 18. jun.
2009. 2009. [COBISS.SI-ID 3120488]
3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa
98. GERIČ STARE, Barbara, MARAS, Marko, DOLNIČAR, Peter, MAVRIČ, Irena, MEGLIČ,
Vladimir. Microarray studies of mechanisms in development of necrosis on potato tubers due
to potato virus YNTN infection : predstavljeno na EMBO Practical Course: Analysis and Informatics of Microarray Data, 12 - 17 October 2009, European Bioinformatics Institute, Hinxton,
Cambridge, UK. 2009. [COBISS.SI-ID 3140968]
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3.25 Druga izvedena dela
99. MODIC, Špela. Širjenje in spremljanje populacije koruznega hrošča na Gorenjskem v letu
2009 : predavanje na ogledu poskusa z različnimi hibridi koruze, KGZ Kranj, 8. sep. 2009.
2009, 2007. [COBISS.SI-ID 3092584]
100. GERIČ STARE, Barbara. Molekularna diagnostika in raziskave : Predavanje v okviru
strokovnih predavanj o problematiki cistotvornih ogorčic, Ljubljana, 9. dec. 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 3199336]
101. ŠIRCA, Saša. Krompirjeve ogorčice v Sloveniji : Predavanje v okviru strokovnih predavanj
o problematiki cistotvornih ogorčic, Ljubljana, 9. dec. 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 3199080]
102. ŠKERLAVAJ, Vojko. Varstvo jablan in hrušk tudi na alternativni način : predavanje v
organizaciji Kmetijske svetovalne službe o tehnologiji pridelave pečkarjev, Zadvor, 4. feb. 2009.
2009. [COBISS.SI-ID 2903400]
103. ŠKERLAVAJ, Vojko. Varstvo koščičarjev pred boleznimi in škodljivci : predavanje v organizaciji Kmetijske svetovalne službe o tehnologiji pridelave koščičarjev, Zadvor, 11. mar. 2009.
2009. [COBISS.SI-ID 2903656]
104. UREK, Gregor. Sprehod skozi čas : Predavanje v okviru strokovnih predavanj o problematiki cistotvornih ogorčic, Ljubljana, 9. dec. 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 3198824]
105. UREK, Gregor. Škodljivci : Program usposabljanja iz zdravstvenega varstva rastlin za
odgovorne osebe - sadjarski in vinogradniški sadilni material, Ljubljana, 13. januar 2009. 2009.
[COBISS.SI-ID 2872168]
106. UREK, Gregor. Škodljivci : Program usposabljanja iz zdravstvenega varstva rastlin za
odgovorne osebe - sadjarski in vinogradniški sadilni material, Ljubljana, 20. januar 2009. 2009.
[COBISS.SI-ID 2872424]
107. VIRŠČEK MARN, Mojca. Bolezni : Program usposabljanja iz zdravstvenega varstva rastlin za odgovorne osebe - sadjarski in vinogradniški sadilni material, 14. januar 2009. 2009.
[COBISS.SI-ID 2871656]
108. VIRŠČEK MARN, Mojca. Bolezni : Program usposabljanja iz zdravstvenega varstva rastlin za odgovorne osebe - sadjarski in vinogradniški sadilni material, 21. januar 2009. 2009.
[COBISS.SI-ID 2871912]
109. VIRŠČEK MARN, Mojca. Bolezni : Program usposabljanja iz zdravstvenega varstva rastlin
za preglednike in odgovorne osebe zdravstvenega varstva rastlin, Ljubljana, 28. januar 2009.
2009. [COBISS.SI-ID 2882408]

175

Poročilo o delu 2009

Oddelek za kmetijsko tehniko
Predstojnik
dr. Viktor Jejčič, univ. dipl. inž. meh.
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V letu 2009 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, motor za testiranje biogenih goriv itn.    

NASLOVI NALOG ODDELKA IN PODROČIJ DELA

RAZISKOVALNO IN RAZVOJNO DELO
Domači projekti
Ciljni raziskovalni projekti (CRP), Determiniranje uporabnega potenciala
kmetijske biomase in definiranje okolju prijaznih tehnologij za njeno izrabo
2008 – 2010
Nosilec: dr. Viktor Jejčič
Sodelavca: mag. Tomaž Poje, mag. Tone Godeša
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Razvojno investicijski projekt, Operativni program krepitve regionalnih razvojnih
potencialov za obdobje 2007 – 2013, Razvoj sistemov za prepoznavanje vzorcev
v biotehnologiji in kmetijstvu
Nosilec: dr. Viktor Jejčič
Sodelavca: mag. Tomaž Poje, mag. Tone Godeša
Vzpostavitev sistema multi disciplinarnega informacijskega   prostora 2007 2009
Tehnološki program Tehnologija za varnost in mir 2006 - 2012
Nosilec KIS: dr. Borut Vrščaj
Sodelavec: 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, Rastlinsko olje za pogon vozil,
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, Bioplin v kmetijstvu  
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
Republiko Madžarsko, Determination and Comparison of Solid Biomass Potential
from Agriculture in Hungary and Slovenia 2009 – 2010, Determiniranje in
primerjava  potenciala trdne kmetijske biomase v Sloveniji in na Madžarskem
2009 – 2010
Nosilec: dr. Viktor Jejčič
Sodelavca: mag. Tomaž Poje, mag. Tone Godeša
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STROKOVNO DELO
Meritve raztržne sile gozdarskih zaščitnih tulcev za Zavod za gozdove Slovenije
in druge naročnike.
Stanje kmetijske mehanizacije v Sloveniji v letu 2009 (naročnik, podjetje Antonio
Carraro, Italija).
Testiranje traktorjev in traktorskih priključnih strojev (naročnik, podjetje ČZD
Kmečki glas)
Trdnostni test varnostnega loka za traktor moči 25 kW (naročnik, MUŠIČ s.p.
izdelovanje kmet. mehanizacije)
Predelava kombiniranega vozila na pogon z biodizelskim gorivom in rastlinskim
oljem (naročnik Lokalna energetska agencija za Pomurje)  
Sodelovanje pri organizaciji 13. slovenskega srečanja ljubiteljev stare kmetijske
tehnike v Jablah pri Loki pri Mengšu.  

Testiranje varnostnega loka za traktor moči 25 kW
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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.

OPIS NALOG IN RAZISKAV
KONČANI PROJEKTI
CIVITAS II – MOBILIS 2005 - 2009, WP - Uvajanje biodieselskega goriva, 6.
okvirni program EU za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitve
Problemi z oskrbo z mineralnimi gorivi   bodi v prihodnosti še večji zaradi
zmanjševanja zalog nafte in povečanega globalnega povpraševanja po energentih.
Energetsko odvisnost in ranljivost Slovenije, ki se  danes  v celoti oskrbuje s
tekočimi mineralnimi gorivi na svetovnem trgu, je potrebno zmanjšati. Zmanjšamo
jo lahko tako, da do določene mere izkoristimo lastne resurse na področju
pridelave in predelave domačih surovin npr. z decentralizirano  proizvodnjo
biogoriv iz oljnic.
Ogrščično olje in biodizel sta obnovljiva vira energije. Pri njuni uporabi je bilanca
sproščenih toplogrednih plinov izravnana, saj se ogljikov dioksid, ki nastane pri
gorenju, med rastjo ogrščice s pomočjo fotosinteze ponovno vgradi v rastlino.
Decentralizirana proizvodnja olja je energijsko ugodnejša od industrijske (približno
80 kWh na tono predelanega semena, kar je šest krat manj, kot pri industrijski
proizvodnji s pomočjo topil). Ogrščično olje in biodizel sta biorazgradljiva in
primerna za uporabo v naravnem okolju in na vodovarstvenih območjih. Povečanje
pridelovanja ogrščice je ugodno tudi z vidika izboljšanja kolobarja.
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Olje za biodieselsko gorivo se lahko proizvaja z mehanskim procesom ekstrakcije
- stiskanjem. 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). Decentralizirana proizvodnja olja je energijsko
ugodnejša od industrijske (približno 80 kWh na tono predelanega semena kar
je 6 krat manj, kot pri industrijski proizvodnji s pomočjo topil). Za slovenske
razmere bo v prihodnosti   zanimiva decentralizirana proizvodnja olja iz oljne
ogrščice saj lahko pridobivamo kakovostno olje, ki je surovina za biodiesel  in
oljno pogačo, ki je zanimiva kot visokovredno beljakovinsko krmilo.
Decentralizirana proizvodnja lahko poteka tudi na kmetijah, ki so razpršene po
celotni državi, ker majhne proizvodne enote lahko ekonomsko in okolju prijazno
obratujejo zaradi enostavne in cenene tehnične opreme in enostavnega delovnega
procesa, ki je povezan z nizko porabo energije.   Mehansko stiskanje semena
se opravlja z mehanskimi kontinuiranimi stiskalnicami v eno ali dvofaznem
procesu. Stiskanje s predgretjem omogoča odstranitev 95 % olja iz semena brez
predgretja pa je ta količina nekoliko nižja. Ekstrakcija s pomočjo topil je še bolj
učinkovita saj omogoča odstraniti tudi do 99 % olja iz semena. Oljna pogača,
ki ostane po ekstrakciji s topili pa je zaradi prisotnosti organskih topil manj
primerna za živalsko krmo od oljne pogače, ki nastane pri mehanskem procesu
stiskanja. Na gospodarnost pridelave oljne ogrščice namenjene za proizvodnjo

Proizvodnja rastlinskega olja in biodiesela, uporaba olja za kmetijske, komunalne
in energetske namene v letu 2010 v Sloveniji
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goriva pomembno vpliva tudi prodaja in uporaba tropin oljne ogrščice, ki
ostanejo po stiskanju olja in predstavljajo beljakovinsko močno krmilo.
V projektu smo proučevali: 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.
V štiriletnem obdobju smo v sklopu projekta razvili tehnologijo za mehansko
ekstrakcijo oljne ogrščice na kmetijah. Razvili smo nekaj izvedb stiskalnic, ki
omogočajo stiskanje do 100 kg/h semena oljnic.
Z razvitimi stiskalnicami smo opravili raziskave stiskanja različnih sort oljne
ogrščice ter drugih oljnic, kot so sončnica, lan, konoplja, riček itn. Največjo
količino iztisnjenega olja smo dosegali pri dvofaznem stiskanju oljne ogrščice
(38 %) ter dvofaznem stiskanju sončnice (36 %), pri ostalih oljnicah pa so te
količine bile pod 30 %.  Surovo olje, ki ga pridobimo s stiskanjem je potrebno
očistiti različnih nečistoč, kot so, beljakovine, fosfati, aldehidi, ketoni, gume
itn. Zaradi zahtevnosti čiščenja omenjenih nečistoč bi surovo olje na kmetiji,
ki se ukvarja s stiskanjem semena ogrščice,   samo očistili od mehanskih  
primesi s postopkom sedimentacije in filtracije. Za postopek čiščenja olja
smo razvili enostavno sedimentacijsko in filtrirno napravo. Očiščeno olje
bi prevzemali proizvajalci biodizelskega goriva – biorafinerije, ki bi opravili
postopek nadaljnjega čiščenja, ki je tehnološko bolj zahteven ter proces
esterifikacije olja. Opravljanje esterifikacije pri večjih proizvajalcih biodizelskega
goriva zagovarjamo zaradi težavnosti doseganja standarda EU za kakovost
biodizelskega goriva. Lastne izkušnje esterifikacije so pokazale da problem
predstavlja čiščenje goriva (odstranjevanje odvečne vode). Majhni proizvajalci
goriva ob nezadostni tehnologiji, znanju in kapitalu bi zelo težko dosegali
izpolnjevanje standarda EU za biodizel. Pridelovalec, ki bi oljno ogrščico za
biodizel stiskal na lastni kmetiji bi lahko ustvaril dodaten prihodek, kar bi bila
tudi dodatna motivacija za pridelavo oljne ogrščice v večjem obsegu in širjenje
decentraliziranega načina proizvodnje olja v slovenskem prostoru. Rastlinsko
olje se lahko uporabi tudi na sami kmetiji za pogon kmetijske mehanizacije,
kogeneracijo (sočasno proizvodnjo električne in toplotne energije), gretje objektov
ter dosuševanje kmetijskih izdelkov. Biodizelsko gorivo, ki je bilo narejeno iz
decentralizirane proizvodnje smo testirali na traktorjih. Pri uporabi čistega
biodizelskega goriva ali njegovih mešanic z mineralnim dizelskim gorivom se
spremenijo uporabne karakteristike dizelskega motorja v primerjavi z uporabo
mineralnega dizelskega  goriva. Glavni vzrok je manjša energetska vrednost
biodizla in razlike v drugih fizikalnih in kemičnih lastnostih. Zgorevalna
toplota uporabljenega biodizla iz decentralizirane proizvodnje je bila za 12,3
% manjša od zgorevalne toplote mineralnega dizla. Maksimalna moč motorja
je manjša pri uporabi biodizla in mešanic, nazivna moč pa je pri uporabi
biodizla večja, pri uporabi mešanic pa manjša, kot pri uporabi mineralnega
dizelskega goriva.

182

Kmetijski inštitut Slovenije

Razvoj sistemov za prepoznavanje vzorcev v biotehnologiji in kmetijstvu,
Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007
– 2013, Razvojni investicijski projekt s podjetjem Agromehanika, Kranj   
V zadnjih nekaj desetletjih je kmetijska pridelava v razvitem svetu postala skoraj
v celoti odvisna od strojev in kemičnih sredstev za varstvo rastlin. Tehnologije,
s katerimi danes razpolagamo v kmetijstvu, ne morejo zagotoviti zadostnih
količin hrane in drugih bioloških materialov brez radikalnega poseganja v
življenski prostor, zato bo stroka in znanost v prihodnosti morala intenzivno
iskati nove rešitve za zagotavljanje njihovih zadostnih količin ob upoštevanju
načel trajnostnega razvoja.
Ena od možnosti prispevka povečanju proizvodnje hrane ob zmanjševanju
obremenjevanja okolja je tudi zmanjševanje uporabe fitofarmacevtskih sredstev s
tehniko ciljnega nanašanja. S tem se zmanjšuje ekološki odtis postopka.Uporaba
kemičnih sredstev za varstvo rastlin mora biti usklajena s stopnjo zdravstvene
ogroženosti rastlin. 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 in postopkov za nanašanje
fitofarmacevtskih sredstev.  
V okvirju projekta smo razvili novo izvedbo pršilnika, ki omogoča:
– manjšo porabo fitofarmacevtskih sredstev zaradi odličnega prilagajanja
sistema velikosti dreves v celotnem rastnem obdobju rastlin, pomlad-poletje,
mladi-stari nasadi,
– možnost uporabe sistema za ciljno pršenje v urbanih okoljih, npr. v parkih,
drevoredih itd.
– manjše obremenjevanje okolja v primerih, ko je nasad neenakomeren, npr.
neenakomerno visok, neenakomerno gost, oziroma, ko so drevesa razmaknjena,
kot je to v parkih in drevoredih.
Delovna operacija nanašanja fitofarmacevtskih sredstev s pršilnikom za ciljno
nanašanje  fitofarmacevtskih sredstev poteka na sledeč način:
Prva faza – detekcija oziroma določitev položaja objekta (polimorfne oblike
krošnje v trajnem nasadu), gostota rastlinske mase ter morebitne praznine v
prostoru. V tej fazi se uporablja računalniški vid.
Druga faza – determinirane veličine se spremenijo v ustrezne signale, prenesejo
v centralno procesorsko enoto, ki krmili pršilnik.
Tretja faza – ko je pršilnik v najbolj ugodni legi glede ciljne površine se sprožijo
šobe in izbrizga programirana količina fitofarmacevtskega sredstva. Število
sproženih šob se določi glede gostote rastlinske mase.
Z razvojem novega pršilnika smo dosegali  zmanjšavanje obremenitve okolja (tla,
podtalnica, zrak, rastline) s fitofarmacevtskimi sredstvi ter porabo energije za
njegovo delovanje (s tem se je tudi zmanjšala obremenitev okolja s toplogrednimi
plini). Razviti pršilnik z novo zasnovanimi ventilatorji (generatorji pretoka
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Pršilnik za ciljno nanašanje fitofarmacevtskih sredstev v trajnih nasadih, v eksperimentalnem delovanju v poskusnem sadovnjaku na Brdo pri Lukovici: pršilnik je
razvit na Oddelku za kmetijsko tehniko˝.

Pršilna roka, ki se prilagaja
obliki nasada na pršilniku za
ciljno nanašanje fitofarmacevtskih sredstev v trajnih nasadih, pršilnik je opremljen s
strojnim vidom, ki omogoča
determiniranje praznin v
nasadu.
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nosilnega medija - zraka) in pršilnimi armaturami spremenljive geometrije
(prilagajanje obliki rastline), omogoča natančno nanašanje fitofarmacevtskih
sredstev. Razvit je sistem detekcije topološke strukture rastlin, ki omogoča
prepoznavanje velikosti in oblike rastlinskih struktur in je v funkciji usmerjanja
toka fitofarmaceutskih sredstev na listne površine, kar  omogoča  minimizacijo
porabe sredstev ob doseganju največje učinkovitosti nanosa fitofarmacevtskega
sredstva na listne površine.
OPISI OSTALIH PROJEKTOV IN NALOG
CIVITAS - ELAN 2008 - 2012, Rastlinsko olje za pogon vozil
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 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. Rastlinska olja
imajo zgorevalne lastnosti zelo podobne mineralnemu dizelskemu gorivu
toda njihova viskoznost je previsoka za sodobne elemente v sistemu za
dobavo in vbrizg goriva. Visoka viskoznost, povzroča tudi zamašitev vodov
za gorivo, filtrov in vbrizgalnih šob. 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.   
V sklopu prvega dela projekta smo opravili predelavo treh vozil (dva traktorja
in terensko vozilo) in stabilnega motorja na 100 % rastlinsko olje. Motorje na
treh vozilih smo začeli  preizkušati v eksploatacijskem delovanju, stabilni motor
pa v laboratorijskih pogojih. Za začetni zagon motorjev je namenjeno mineralno
dizelsko gorivo, ki se nahaja v  pomožnem rezervoarju goriva. Ko se motor
segreje na pravilno delovno 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
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Terensko vozilo je opremljeno z motorjem, ki lahko uporablja dva goriva (mineralno
dizelsko gorivo ali rastlinsko olje), predelava motorja je opravljena na Oddelku za
kmetijsko tehniko.

vbrizgalnih šob in batnih prstanov zaradi nepolnega zgorevanja, ki bi se pojavilo
pri gorivu z visoko viskoznostjo.
Krmiljenje procesa je popolnoma avtomatično (zasnovali in izdelali smo elektronsko
kontrolno enoto za motorje) tako da je uporabnik popolnoma razbremenjen
skrbi glede pravilnega delovanja motorja.
Za ugotavljanje mehanske obrabe motorjev je opravljena meritev stanja motorjev
testnih vozil in stacionarnega laboratorijskega motorja na začetku obratovanja
motorja (motorji so bili odprti in ponovno sestavljeni) po končanem določenem
številu delovnih ur motorjev pa bomo opravili nove meritve. Za ugotavljanje
stanja motorjev se uporablja: vizualni pregled delov, metoda kontrole  dimenzij
predpisanih delov, metoda kontrole mase predpisanih delov, fotografsko snemanje
predpisanih delov in kemična analiza motornega olja.  Cilj teh meritev je, da
ugotovimo učinek rastlinskega olja, kot pogonskega goriva na življenjsko dobo
in zanesljivost delovanja motorjev testnih vozil in stacionarnega laboratorijskega
motorja. V naslednjem obdobju se bodo tudi opravile meritve porabe goriva,
določila moč motorjev in sestava izpušnih plinov ter ugotovila ekonomičnost
predelanih motorjev. Za eksperimente bo uporabljeno rafinirano (pod 10 ppm
fosforja) in nerafinirano rastlinsko olje (nad 10 ppm fosforja).   
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Intelligent energy Europe - Biogas Regions, Bioplin v kmetijstvu 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
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. Naredili smo študije izvedljivosti za šest kmetijskih bioplinskih naprav
od  50 kWe do 1 MWe.    
Determiniranje in primerjava potenciala trdne kmetijske biomase v Sloveniji in
na Madžarskem 2009 – 2010, Projekt mednarodnega bilateralnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko,
Evropska unija daje velik poudarek obnovljivim energetskim virom. Poseben
pomen v zadnjih letih pripisuje tudi potrebi po integriranem pristopu k strategiji
v zvezi z biomaso. Prednost pred drugimi viri obnovljive energije daje biomasi
zaradi povečanja alternativnih virov dohodka, ki ga omogoča kmetom, in razvoja
regionalnih gospodarskih struktur posameznih držav članic EU.
Z vsem tem je tesno povezano tudi naše raziskovalno delo, s katerim bomo v
Sloveniji in na Madžarskem opredelili potenciale biomase kmetijskega izvora
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in možnosti in metode njenega izkoriščanja (pretvorba v končne energente
in njihova izraba). Omenjeno delo bo pospešilo razvoj učinkovite energetske
politike in kmetijskih proizvodnih sistemov v zgoraj omenjenih državah kakor
tudi ustvarjanje učinkovite preusmeritve odvečne kmetijske proizvodnje skupaj
s povečanjem zaposlitev v kmetijstvu. Rezultat naše raziskave bo orisal, kako
se razlikuje potencial biomase med tema dvema državama, ki sta sicer sosedi,
vendar pa imata tudi različne pedoklimatske razmere in, ali obstaja možnost
sodelovanja na področju izkoriščanja biomase ter če sosednje kmetijske regije
teh dveh držav nudijo priložnost za sodelovanje in investiranje v energetske
namene. V letu 2009 smo naredili skupni pregled potenciala kmetijske biomase v
Sloveniji in na Madžarskem ter opravili delovni obisk na Madžarskem, kjer smo
se seznanili s postopki za eksploatacijo energetskih rastlin in druge kmetijske
biomase ter njeno uporabo v energetske namene. Poleg tega smo se na Inštitutu  
za kmetijsko strojništvo Godollo, seznanili z raziskovalnimi metodami s področja
biomase za energetske namene. Madžarska stran je opravila dva delovna obiska
pri nas in se ravno tako seznanila z možnostjo uporabe kmetijske biomase za
energetske namene in našimi raziskavami s tega področja.

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 letih 2005 in 2006 je bila
narejena testna ploščad za ugotavljanje statične meje prevrnitve traktorjev in
kmetijskih priključnih strojev.
Nova pridobitev laboratorija v letu 2009 je avtomatizirana naprava za filtriranje
rastlinskega olja za energetske namene ter stacionarni laboratorijski dizelski
motor za energetske meritve z vračanjem električne energije v omrežje.
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
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stroje, namenjene  za delo v poljedelstvu, sadjarstvu, vinogradništvu, vrtnarstvu
itd. Projektiramo in izdelujemo senzorje za električno merjenje mehanskih
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 in biosistemske vede Maribor opravljajo
eksperimentalno delo za diplomske naloge v sklopu laboratorija.
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11. JEJČIČ, Viktor. Razpršilniki za vodo. Moj mali svet, avg. 2009, letn. 41, št. 8, str. 28-29.
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1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
64. AL-MANSOUR, Fouad, POJE, Tomaž. Izkoriščanje in potencial bioplina v Sloveniji. V:
VORŠIČ, Jože (ur.). 18. Mednarodno posvetovanje Komunalna energetika, 12. do 14. maj
2009, Maribor, Slovenija. Zbornik. Maribor: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in
informatiko, 2009, 2009, 12 str. [COBISS.SI-ID 22891303]
65. JEJČIČ, Viktor. Razvoj motorja z žarilno glavo za pogon traktorja = Development of hot
bulb engines for tractor driving. V: KOŠUTIĆ, Silvio (ur.). Aktualni zadaci mehanizacije
poljoprivrede : zbornik radova 37. Međunarodnog simpozija iz područja mehanizacije poljoprivrede, Opatija, 10.-13. veljače 2009 : proceedings of the 37. International Symposium
on Agricultural Engineering, Opatija, Croatia, 10.-13. February 2009. Zagreb: Sveučilište u
Zagrebu, Agronomski fakultet, Zavod za mehanizaciju poljoprivrede, 2009, str. 67-75, graf.
prikazi, ilustr. [COBISS.SI-ID 2905704]
66. POJE, Tomaž, GODEŠA, Tone, STAJNKO, Denis, JEJČIČ, Viktor, UREK, Gregor, MODIC,
Špela, LESKOŠEK, Gregor, RAK CIZEJ, Magda, SAGADIN, Matjaž, LAKOTA, Miran. Tehnički
aspekti odabranih strojeva za suzbijanje odrasle kukuruzne zlatice = Technical aspects of
machines chosen for the control of western corn rootworm adults. V: KOŠUTIĆ, Silvio (ur.).
Aktualni zadaci mehanizacije poljoprivrede : zbornik radova 37. Međunarodnog simpozija
iz područja mehanizacije poljoprivrede, Opatija, 10.-13. veljače 2009 : proceedings of the 37.
International Symposium on Agricultural Engineering, Opatija, Croatia, 10.-13. February 2009.
Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zavod za mehanizaciju poljoprivrede,
2009, str. 163-170, ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2906728]
67. POJE, Tomaž, JEJČIČ, Viktor. Stanje i perspektive na području poljoprivrednih bioplinskih
postrojenja u Sloveniji = The situation and perspective in the field of agricultural biogas plant
in Slovenia. V: KOŠUTIĆ, Silvio (ur.). Aktualni zadaci mehanizacije poljoprivrede : zbornik
radova 37. Međunarodnog simpozija iz područja mehanizacije poljoprivrede, Opatija, 10.-13.
veljače 2009 : proceedings of the 37. International Symposium on Agricultural Engineering,
Opatija, Croatia, 10.-13. February 2009. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet,
Zavod za mehanizaciju poljoprivrede, 2009, str. 241-246, ilustr. [COBISS.SI-ID 2906984]
1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci
68. JEJČIČ, Viktor. Razvoj rotacijskih strojev za obdelavo tal - prekopalnikov = Development
of rotary machines for soil tillage - rotary tillers. V: ŠANTAVEC, Igor (ur.). Osnovna obdelava tal s poudarkom na oranju, 29. in 30. junij 2009, Center za biotehniko in turizem Grm,
Novo mesto : zbornik. Ljubljana: Zveza za tehnično kulturo Slovenije, 2009, str. 71-83, ilustr.
[COBISS.SI-ID 3086696]
69. POJE, Tomaž. Nove rešitve na plugih = New improvements on ploughs. V: ŠANTAVEC,
Igor (ur.). Osnovna obdelava tal s poudarkom na oranju, 29. in 30. junij 2009, Center za biotehniko in turizem Grm, Novo mesto : zbornik. Ljubljana: Zveza za tehnično kulturo Slovenije,
2009, str. 85-91, ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3086952]
70. POJE, Tomaž. Tlačenje tal v trajnih nasadih in možnosti reševanja = Compaction of
soil in orchards and vineyards and measures of its improvement. V: ŠANTAVEC, Igor (ur.).
Osnovna obdelava tal s poudarkom na oranju, 29. in 30. junij 2009, Center za biotehniko in
turizem Grm, Novo mesto : zbornik. Ljubljana: Zveza za tehnično kulturo Slovenije, 2009,
str. 92-101, ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3087208]
1.25 Drugi članki ali sestavki
71. POJE, Tomaž. 12. srečanje - Jable 2009. Sad (Krško), jul.-avg. 2009, letn. 20, št. 7-8, str.
29. [COBISS.SI-ID 3076712]
72. POJE, Tomaž. Varnost ima prednost: Traktorji brez .... Sad (Krško), jul.-avg. 2009, letn.
20, št. 7-8, str. 30. [COBISS.SI-ID 3076968]
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MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA
2.02 Strokovna monografija
73. JEJČIČ, Viktor, POJE, Tomaž. Biogas regions. Bioplin v kmetijstvu : informacije za proizvodnjo bioplina v Sloveniji. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, [2009]. 16 str., ilustr.
[COBISS.SI-ID 3066472]
74. MAJER, Dušica, DOLENŠEK, Marjan, ČERGAN, Zoran, JEJČIČ, Viktor. Navodila za setev
tretiranega semena koruze. Ljubljana: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2009.
16 str., ilustr. ISBN 978-961-6761-05-5. [COBISS.SI-ID 244524032]
75. MODIC, Špela, UREK, Gregor, MILEVOJ, Lea, BARBARIČ, Metka, VERBIČ, Jože, POJE,
Tomaž, KNAPIČ, Matej, KNAPIČ, Vlasta, OREŠEK, Erika. Varstvo koruze pred koruznim
hroščem : (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte). Ljubljana: Fitosanitarna uprava, 2009. 59
str., ilustr. ISBN 978-961-92549-2-9. [COBISS.SI-ID 248412416]
2.13 Elaborat, predštudija, študija
76. GODEŠA, Tone. Poročilo o preskusu statične stabilnosti pri bočnem nagibu traktorjev
AGT 835 in AGT 850 z razširjenim kolotekom ter varnostnim lokom in kabino : [naročnik:
Agromehanika Kranj. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2009. [4] f., tabele, graf. prikazi.
[COBISS.SI-ID 3017320]
77. POJE, Tomaž. Poročilo o preizkušanju mulčerja INO EURO L 160 s tremi različnimi rotorji : [Naročnik meritev: INO Brežice d.o.o., Krška vas 34/b, 8262 Krška vas, (KIS - Študije
po naročilu). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2009. 8 str., tabele, graf. prikazi, fotogr.
[COBISS.SI-ID 3186792]
78. 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, 2009. 3 f., tabela. [COBISS.
SI-ID 2916968]
79. 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, 2009. 3 f., tabela. [COBISS.SI-ID 2917224]
80. POJE, Tomaž. Poročilo o rezultatih merjenja raztržne sile in ploščinske mase fino mrežastih in polnih zaščitnih tulcev : naročnik: Carex d.o.o., Prebold, (KIS - Študije po naročilu).
Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2009. 3 f., tabela. [COBISS.SI-ID 2918504]
81. POJE, Tomaž. Poročilo o rezultatih merjenja raztržne sile in ploščinske mase fino mrežastih zaščitnih tulcev : naročnik: Abakus trading d.o.o., Zg. Bitnje, (KIS - Študije po naročilu).
Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2009. 3 f., tabela. [COBISS.SI-ID 2917736]
82. POJE, Tomaž. Poročilo o rezultatih merjenja raztržne sile in ploščinske mase grobo mrežastih in polnih zaščitnih tulcev : naročnik: KO-NET d.o.o., Šenčur, (KIS - Študije po naročilu).
Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2009. 3 f., tabela. [COBISS.SI-ID 2918248]
83. POJE, Tomaž. Poročilo o rezultatih merjenja raztržne sile in ploščinske mase mrežastih in
polnih zaščitnih tulcev : naročnik: Intergozd d.o.o., Kranj, (KIS - Študije po naročilu). Ljubljana:
Kmetijski inštitut Slovenije, 2009. 3 f., tabela. [COBISS.SI-ID 2918760]
84. POJE, Tomaž. Report on the number of newly registered tractors in Slovenia from january
to april 2009 : ordered by: Antonio Carraro spa, Italy, (KIS - Študije po naročilu). Ljubljana:
Kmetijski inštitut Slovenije, 2009. 6 f., tabele. [COBISS.SI-ID 3010408]
85. POJE, Tomaž. Report on the number of newly registered tractors in Slovenia from January
to August 2009 : ordered by: Antonio Carraro spa, Italy, (KIS - Študije po naročilu). Ljubljana:
Kmetijski inštitut Slovenije, 2009. 6 f., tabele. [COBISS.SI-ID 3114600]
86. POJE, Tomaž. Report on the number of newly registered tractors in Slovenia from january
to december 2008 : ordered by: Antonio Carraro, Italy, (Študije po naročilu). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2009. 6 f., tabele. [COBISS.SI-ID 2857576]
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2.23 Patentna prijava
87. GODEŠA, Tone, JEJČIČ, Viktor, VRŠČAJ, Borut. Naprava za jemanje strukturno neporušenih vzorcev tal : zahteva za podelitev patenta. Ljubljana: Patentna pisarna, 22.7.2009.
[COBISS.SI-ID 3065704]
88. GODEŠA, Tone, JEJČIČ, Viktor, VRŠČAJ, Borut. Vorrichtung zur Entnahme von strukturell
unversehrten Bodenproben : Antrag auf Erteilung eines Patents. München: Deutsches Patentund Markenamt, 23.12.2009. [COBISS.SI-ID 3202152]
89. JEJČIČ, Viktor, HOČEVAR, Marko, GODEŠA, Tone, HERAKOVIČ, Niko. Pršilnik za ciljno nanašanje fitofarmacevtskih pripravkov v trajnih nasadih : zahteva za podelitev patenta.
Ljubljana: Patentna pisarna, 20. 7. 2009. [COBISS.SI-ID 3064680]
90. JEJČIČ, Viktor, HOČEVAR, Marko, GODEŠA, Tone, HERAKOVIČ, Niko. Sprayer for targeted application of phytopharmaceutical preparations in permanent crops : European patent
application. Rijswijk: European Patent Office, 27. 10. 2009. [COBISS.SI-ID 3202408]
2.24 Patent
91. GODEŠA, Tone. Hidravlični sistem za nastavitev prenosa teže priključenih strojev na
traktor : patent številka 22731. Ljubljana: Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino,
Patentna pisarna, 30.10.2009. [COBISS.SI-ID 3158376]
92. GODEŠA, Tone, JEJČIČ, Viktor, VRŠČAJ, Borut. Naprava za jemanje strukturno neporušenih vzorcev tal : patent številka 21761. Ljubljana: Urad Republike Slovenije za intelektualno
lastnino, 30.10.2009. [COBISS.SI-ID 3158120]
2.25 Druge monografije in druga zaključena dela
93. JEJČIČ, Viktor, SKOK, Anton, POJE, Tomaž, JUŽNIK, Marjan (ur.). Bilten sekcije ljubiteljev
stare kmetijske tehnike ob 11. slovenskem srečanju ljubiteljev stare kmetijske tehnike v Jablah
pri Mengšu. Ljubljana: Društvo kmetijske tehnike Slovenije, 2009. 23 str., fotogr. [COBISS.
SI-ID 3027048]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)
3.11 Radijski ali TV dogodek
94. GODEŠA, Tone. Vzroki za traktorske nesreče: Bočna stabilnost traktorja. Ljubljana: Televizija
Slovenija 1, 1. program, oddaja Ljudje in zemlja, 5. jul. 2009. [COBISS.SI-ID 3057256]
95. POJE, Tomaž. Glavne lastnosti traktorskega parka v Sloveniji. Ljubljana: Radio Slovenija,
1. program, oddaja Nasveti, 11. jun. 2009. [COBISS.SI-ID 3044712]
96. POJE, Tomaž. Izziv bioplina - kaj je bioplin, substrati, izkoristki, uporabnost bioplina in
predelanega substrata, pomoč države. Ljubljana: Radio Ognjišče, oddaja Kmetijska oddaja,
5. jul. 2009. [COBISS.SI-ID 3052904]
97. POJE, Tomaž. Kmetijska tehnična dediščina se predstavlja v Jablah. Kranj: Radio Kranj,
13. jun. 2009. [COBISS.SI-ID 3044200]
98. POJE, Tomaž. Ohranjanje premične kmetijske tehnične dediščine v Sloveniji. Domžale:
Radio HIT, 12. jun. 2009. [COBISS.SI-ID 3043688]
99. POJE, Tomaž. Pomen kmetijske tehnične dediščine v Sloveniji. Kranj: Radio Kranj, 12.
jun. 2009. [COBISS.SI-ID 3043944]
100. POJE, Tomaž. Povrnitev trošarine za gorivo in nekateri tehnološki ukrepi za zmanjšanje
porabe goriva. Ljubljana: Radio Slovenija, 1. program, oddaja Kmetijski nasveti, 22. jan. 2009.
[COBISS.SI-ID 2881896]
101. POJE, Tomaž. Slovenske kmetijske bioplinske naprave - stanje in prihodnost. Ljubljana:
Radio Slovenija, 1. program, 11. avg. 2009. [COBISS.SI-ID 3088232]
102. POJE, Tomaž. Spomladi se začne sezona dela s traktorjem pa tudi traktorske nesreče. Ljubljana: Radio Slovenija, 1. program, oddaja Nasveti, 27. mar. 2009. [COBISS.SI-ID 2980712]
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103. POJE, Tomaž. Srečanje ljubiteljev stare kmetijske tehnike in pomen ohranjanja premične
kmetijske tehnične dediščine. Domžale: Radio HIT, 13. jun. 2009. [COBISS.SI-ID 3044456]
104. POJE, Tomaž. Stanje na področju bioplina in njegov potencial v Sloveniji. Ljubljana: Info
TV d.d., radijska in televizijska dejavnost, oddaja INFO 12, 27. mar. 2009. [COBISS.SI-ID
2991464]
105. POJE, Tomaž. Substrati za bioplin in njihov potencial v kmetijstvu. Ljubljana: Radio
Slovenija, 1. program, oddaja Nasveti, 23. sep. 2009. [COBISS.SI-ID 3109736]
106. POJE, Tomaž. Tehnične lastnosti traktorja, na katere moramo paziti ob nakupu traktorja. Ljubljana: Radio Slovenija, 1. program, oddaja Nasveti, 14. apr. 2009. [COBISS.SI-ID
2992488]
107. POJE, Tomaž. Traktor - osnovna pogonska vlečna enota v kmetijstvu - glavne karakteristike obstoječih traktorjev. Ljubljana: Radio Ognjišče, oddaja Kmetijska oddaja, 7. jun. 2009.
[COBISS.SI-ID 3044968]
108. POJE, Tomaž. Traktor in nagib. Ljubljana: Radio Slovenija, 1. program, oddaja Nasveti,
18. avg. 2009. [COBISS.SI-ID 3087976]
109. POJE, Tomaž. Traktorske nesreče. Ljubljana: Radio Slovenija, 1. program, oddaja Poročila
ob trinajstih, 20. maj 2009. [COBISS.SI-ID 3043176]
110. POJE, Tomaž. Varno delo s stiskalnicami za valjaste bale. Ljubljana: Radio Slovenija, 1.
program, oddaja Nasveti, 25. maj 2009. [COBISS.SI-ID 3043432]
111. POJE, Tomaž. Varnostni pas nujno potreben tudi v traktorju. Ljubljana: Radio Slovenija,
1. program, oddaja Kmetijski nasveti, 30. jan. 2009. [COBISS.SI-ID 2882152]
112. POJE, Tomaž. Vzroki za traktorske nesreče: povezava podlaga - traktor - traktorist. Ljubljana: Televizija Slovenija 1, 1. program, oddaja Ljudje in zemlja, 5. jul. 2009. [COBISS.
SI-ID 3052648]
3.15 Prispevek na konferenci brez natisa
113. JEJČIČ, Viktor. Biogena goriva v Sloveniji : predavanje na konferenci Obnovljiva in učinkovita raba energije za Slovenijo do 2030 v organizaciji Zveze društev za biomaso Slovenije
v sodelovanju z Državnim svetom Republike Slovenije, Ministrstvom za okolje in prostor ter
Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, 12. mar. 2009. 2009. [COBISS.
SI-ID 2971496]
114. JEJČIČ, Viktor. Stanje na področju decentralizirane proizvodnje rastlinskega olja za energetske namene v Sloveniji : predavanje na konferenci Biomasa in drugi obnovljivi viri energije
za Štajersko, Hoče, 23. jun. 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 3042664]
115. POJE, Tomaž. Akcijski načrt za proizvodnjo bioplina : predavanje na konferenci Obnovljiva in učinkovita raba energije za Slovenijo do 2030 v organizaciji Zveze društev za biomaso
Slovenije v sodelovanju z Državnim svetom Republike Slovenije, Ministrstvom za okolje in
prostor ter Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, 12. mar. 2009. 2009.
[COBISS.SI-ID 2971240]
116. POJE, Tomaž. Legal situation concerning the energy policy in the south-eastern Europe
: Regulation of the purchase of electricity generated from renewable energy sources : predavanje na konferenci Biomasse in Sűdosteuropa, Berlin, 29. okt. 2009. 2009. [COBISS.SI-ID
3148392]
117. POJE, Tomaž. Stanje in prihodnost na področju kmetijskih bioplinskih naprav v Sloveniji
: predavanje v organizaciji Slovensko-nemške gospodarske zbornice - Obnovljivi viri energije
- bioplin in biomasa, Ljubljana, 6. okt. 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 3133800]
118. POJE, Tomaž. Stanje na področju bioplinskih naprav in novi predpisi : predavanje na
konferenci Biomasa in drugi obnovljivi viri energije za Štajersko, Hoče, 23. jun. 2009. 2009.
[COBISS.SI-ID 3042920]
119. POJE, Tomaž. Utilizaton of biomass in the south-eastern Europe - current situation and
perspectives : Situation and perspectives in the utilization of biodiesel, plant oil and biogas
in Slovenia : predavanje na konferenci Biomasse in Sűdosteuropa, Berlin, 29. okt. 2009. 2009.
[COBISS.SI-ID 3147880]
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3.25 Druga izvedena dela
120. GODEŠA, Tone. Predelava motorjev za pogon na rastlinska olja : predavanje na seminarju z naslovom Maziva in goriva za kmetijsko mehanizacijo, Ljubljana, 16. dec. 2009. 2009.
[COBISS.SI-ID 3196008]
121. JEJČIČ, Viktor. Decentralizirana proizvodnja biljnog ulja za energetske svrhe : moderator
okrogle mize z naslovom Alternativna energija u poljoprivredi v sklopu 37. mednarodnega
simpozija Actual tasks on agricultural engineering, Opatija, 10. - 13. feb. 2009. 2009. [COBISS.
SI-ID 2985064]
122. JEJČIČ, Viktor. Mogućnost uporabe biljnog ulja za pogon vozila i kogeneraciju : moderator
okrogle mize z naslovom Alternativna energija u poljoprivredi v sklopu 37. mednarodnega
simpozija Actual tasks on agricultural engineering, Opatija, 10. - 13. feb. 2009. 2009. [COBISS.
SI-ID 2985320]
123. JEJČIČ, Viktor. Možnost uporabe biogoriv za pogon vozil : predavanje na seminarju z
naslovom Maziva in goriva za kmetijsko mehanizacijo, Ljubljana, 16. dec. 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 3195752]
124. JEJČIČ, Viktor. Možnosti proizvodnje bioplina v kmetijstvu : predavanje na seminarju
Bioplin je naša realnost v okviru projekta Biogas Regions, Ljubljana, 11. avg. 2009. 2009.
[COBISS.SI-ID 3070824]
125. JEJČIČ, Viktor. Možnosti proizvodnje bioplina v kmetijstvu : predavanje na seminarju
Bioplin je naša realnost v okviru projekta Biogas Regions, Ljubljana, 16. sep. 2009. 2009.
[COBISS.SI-ID 3105384]
126. JEJČIČ, Viktor. Predstavitev projekta Biogas Regions : predavanje na seminarju Bioplin
(Od ideje do realizacije bioplinske naprave) v okviru projekta Biogas Regions, Ljubljana, 26.
nov. 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 3175784]
127. JEJČIČ, Viktor. Predstavitev projekta Biogas Regions : predavanje na seminarju Bioplin
je naša realnost v okviru projekta Biogas Regions, Ljubljana, 11. avg. 2009. 2009. [COBISS.
SI-ID 3070568]
128. JEJČIČ, Viktor. Predstavitev projekta Biogas Regions : predavanje na seminarju Bioplin
je naša realnost v okviru projekta Biogas Regions, Ljubljana, 16. sep. 2009. 2009. [COBISS.
SI-ID 3105128]
129. JEJČIČ, Viktor. Pridobivanje in uporaba bioplina : predavanje na seminarju Bioplin (Od
ideje do realizacije bioplinske naprave) v okviru projekta Biogas Regions, Ljubljana, 26. nov.
2009. 2009. [COBISS.SI-ID 3176040]
130. POJE, Tomaž. Analiza ponudbe traktorjev v Sloveniji : predavanje na rednem občnem
zboru članov Društva kmetijske tehnike Slovenije, Šentjur, 20. mar. 2009. 2009. [COBISS.
SI-ID 2970728]
131. POJE, Tomaž. Bioplin - stanje v Sloveniji : predavanje na seminarju Bioplin (Od ideje
do realizacije bioplinske naprave) v okviru projekta Biogas Regions, Ljubljana, 26. nov. 2009.
2009. [COBISS.SI-ID 3176296]
132. POJE, Tomaž. Bioplin, kje in kako nastaja, bioplinarne - elektrarne na bioplin : predavanje
v okviru delavnice na temo »Bioplin za elektriko in toploto«, Mirna Peč, 7. apr. 2009. 2009.
[COBISS.SI-ID 2987112]
133. POJE, Tomaž. Bioplin, naprave za izrabo bioplina, izračun gospodarnosti sistemov : strokovno predavanje v okviru programa izobraževanja »Evropski energetski menedžer«, Ljubljana,
7. maj 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 3006824]
134. POJE, Tomaž. Bioplin, sedanje stanje in prihodnost proizvodnje bioplina v Sloveniji :
predavanje na seminarju Bioplin je naša realnost v okviru projekta Biogas Regions, Ljubljana,
11. avg. 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 3069800]
135. POJE, Tomaž. Bioplin, sedanje stanje in prihodnost proizvodnje bioplina v Sloveniji :
predavanje na seminarju Bioplin je naša realnost v okviru projekta Biogas Regions, Ljubljana,
16. sep. 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 3105640]
136. POJE, Tomaž. Bioplinske naprave u poljoprivredi, iskustva i budućnost : predavanje na
okrogli mizi z naslovom Alternativna energija u poljoprivredi v sklopu 37. mednarodnega
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simpozija Actual tasks on agricultural engineering, Opatija, 10. - 13. feb. 2009. 2009. [COBISS.
SI-ID 2985576]
137. POJE, Tomaž. Družbena sprejemljivost bioplinskih naprav (komunikacijski napotki) :
predavanje na seminarju Bioplin (Od ideje do realizacije bioplinske naprave) v okviru projekta
Biogas Regions, Ljubljana, 26. nov. 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 3176808]
138. POJE, Tomaž. Družbena sprejemljivost bioplinskih naprav : predavanje na delavnici
Bioplin v kmetijstvu, Krško, 9. nov. 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 3165544]
139. POJE, Tomaž. Osnovne informacije o bioplinu : predavanje na delavnici Bioplin v kmetijstvu, Krško, 9. nov. 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 3165288]
140. POJE, Tomaž. Osnovne informacije o bioplinu : predavanje v organizaciji skupine Kncler
sistem, Ptuj, 18. dec. 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 3194984]
141. POJE, Tomaž. Predpisi za gradnjo in obratovanje, državne vzpodbude : predavanje v
okviru delavnice na temo »Bioplin za elektriko in toploto«, Mirna Peč, 7. apr. 2009. 2009.
[COBISS.SI-ID 2987368]
142. POJE, Tomaž. Stanje na področju bioplina v Sloveniji : predavanje v okviru Strokovnega
in spremljajočega programa 47. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma AGRA, Gornja Radgona, 3. sep. 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 3106408]
143. POJE, Tomaž. Stanje na področju bioplina v Sloveniji : predavanje v organizaciji skupine
Kncler sistem, Ptuj, 18. dec. 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 3195240]
144. POJE, Tomaž. Stanje na področju kmetijskih bioplinskih naprav v Sloveniji : predavanje
na rednem letnem občnem zboru Društva kmetijske tehnike Slovenije, Šentjur, 20. mar. 2009.
2009. [COBISS.SI-ID 2970984]
145. POJE, Tomaž. Stanje traktorske tehnike : predavanje na seminarju z naslovom Maziva in
goriva za kmetijsko mehanizacijo, Ljubljana, 16. dec. 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 3195496]
146. POJE, Tomaž. Substrati za proizvodnjo bioplina : predavanje na delavnici Bioplin v
kmetijstvu, Krško, 9. nov. 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 3164776]
147. POJE, Tomaž. Substrati za proizvodnjo bioplina : predavanje na seminarju Bioplin je
naša realnost v okviru projekta Biogas Regions, Ljubljana, 11. avg. 2009. 2009. [COBISS.SI-ID
3070056]
148. POJE, Tomaž. Substrati za proizvodnjo bioplina : predavanje na seminarju Bioplin je
naša realnost v okviru projekta Biogas Regions, Ljubljana, 16. sep. 2009. 2009. [COBISS.SIID 3105896]
149. POJE, Tomaž. Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni iz bioplina : predavanje
na seminarju Bioplin (Od ideje do realizacije bioplinske naprave) v okviru projekta Biogas
Regions, Ljubljana, 26. nov. 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 3176552]
150. POJE, Tomaž. Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov
energije : predavanje na delavnici Bioplin v kmetijstvu, Krško, 9. nov. 2009. 2009. [COBISS.
SI-ID 3166056]
151. POJE, Tomaž. Uredba za podporo električni energiji, proizvedeni iz bioplina : predavanje
v organizaciji skupine Kncler sistem, Ptuj, 18. dec. 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 3194728]
152. POJE, Tomaž. Zakonodaja na področju bioplinskih naprav : predavanje na delavnici
Bioplin v kmetijstvu, Krško, 9. nov. 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 3165800]
153. POJE, Tomaž. Zelena električna energija : predavanje na seminarju Bioplin je naša realnost
v okviru projekta Biogas Regions, Ljubljana, 11. avg. 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 3070312]
154. POJE, Tomaž. Zelena električna energija : predavanje na seminarju Bioplin je naša realnost
v okviru projekta Biogas Regions, Ljubljana, 16. sep. 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 3106152]
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Oddelek za ekonomiko kmetijstva
Predstojnik
dr. Miroslav Rednak, univ. dipl. ekon.
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Konec leta 2009 je bilo na Oddelku za ekonomiko kmetijstva zaposlenih osem
sodelavcev, od tega sedem raziskovalcev in ena tehnična 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 stanja v kmetijstvu,
ocenjevanje proizvodnih stroškov v kmetijstvu,
spremljanje in analiza kmetijske politike,  
razvoj sodobnih metod ekonomske analize v kmetijstvu in
vprašanja razvoja podeželja.

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. Oddelek je vključen tudi v mednarodni projekt sodelovanja
iz 7. okvirnega programa EU. Strokovno delo je 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, BF, 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, BF, 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, BF, 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 2008 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
Osvežitev kmetijsko okoljskih kazalcev 2009 (projektna naloga po naročilu
ARSO)
Nosilec: dr. Jože Verbič
Sodelavka OEK: dr. Tina Volk
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OPIS POMEMBNEJŠIH NALOG IN RAZISKAV
Analiza učinkov kmetijske politike z modelom tipičnih kmetijskih
gospodarstev  
(zaključen projekt)
Nosilec: dr. Miroslav Rednak
Sodelavci KIS: dr. Tina Volk, Ben Moljk, Barbara Zagorc
Sodelujoče institucije: BF, Oddelek za zootehniko, Fakulteta za kmetijstvo
Univerze v Mariboru
Temeljni namen raziskovalnega projekta je na podlagi tipičnih kmetijskih
gospodarstev, značilnih za slovensko kmetijstvo, oceniti ekonomske posledice
ukrepov kmetijske politike.
Tipična kmetijska gospodarstva značilna za Slovenijo so bila opredeljena na
podlagi podatkov Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
(ARSKTRP) in baze podatkov knjigovodstva FADN. Izvedena je bila klusterska
analiza, dokončna opredelitev pa je bila izvedena s pomočjo delfi intervjujev
s posamezniki iz gospodarstva in svetovanja, ki dobro poznajo posamezne
sektorje in obenem tudi znajo definirati, kateri tipi kmetijskih gospodarstev so
razvojno zanimivi. Skupaj je bilo opredeljenih 35 tipov kmetijskih gospodarstev.
Za vsak tip so bili opredeljeni osnovni proizvodno tehnični parametri (velikost,
struktura proizvodnje, intenzivnost, težavnostne razmere), na podlagi katerih
so bili v naslednji fazi modelno ocenjeni osnovni ekonomski kazalci. Razvit
je bil poseben obratoslovno-ekonomski model kmetijskega gospodarstva, ki
omogoča celovito oceno ekonomskega polažaja posameznega gospodarstva in
simulacijo sprememb pri različnih predpostavkah ukrepov kmetijske politike.
Model v osnovi temelji na modelnih kalkulacijah, ki so nadgrajene z inputoutput bilancami in postopkom agregiranja na raven gospodarstva. Rezultati so
pokazali na pričakovano zelo različen odziv dohodka na spremembo eksternih
dejavnikov ekonomike (prodajne cene, cene inputov, subvencije) pri različnih
tipih kmetijskih gospodarstev. Posebno pozornost smo posvetili analizi vpliva
možnih sprememb sistema neposredih plačil. Scenarijska analiza je pokazala,
da so na spremembe zdajšnjega sistema neposrednih plačil najbolj občutljiva
visoko specializirana poljedelska in govedorejska gospodarstva, najmanj pa
specializirana gospodarstva v perutninarstvu.
Presoja ukrepov kmetijske politike z vidika podnebnih sprememb
Nosilec: dr. Tina Volk
Sodelavci: dr. Miroslav Rednak, Matej Bedrač, Marjeta Pintar
Sodelujoče institucije: BF, 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 je bilo zbrano in sistematično urejeno gradivo s tega področja ter
izvedena inventarizacija ukrepov kmetijske politike, ki se tako ali drugače vežejo
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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 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
Nosilec: dr. Stane Kavčič, BF 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
Nosilec: dr. Aleš Kuhar, BF Oddelek za zootehniko
Sodelavci KIS: dr. Tina Volk
Raziskovalno delo v okviru projekta je 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
Nosilec: dr. Luka Juvančič, BF, 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 je bil
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 obsega preverjanje ustreznosti sistema
spremljanja PRP na nižjih teritorialnih ravneh na primeru dveh izbranih območjih.
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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,
Tomaž Cunder
Projekt 'Krepitev mreže za analizo kmetijske politike' sodi med projekte
sodelovanja iz 7. 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, 7
iz držav Zahodnega Balkana, Turčija ter 5 podpornih organizacij (Euroquality
iz Francije, LEI iz Nizozemske, Univerza Exeter iz Velike Britanije, IAMO iz
Nemčije in BF iz Slovenije). Oddelek v projektu sodeluje kot partner, skupaj z
BF Oddelkom za zootehniko pa tudi kot so-nosilec ene od delovnih nalog.
V okviru projekta sta bili do konca leta 2009 pripravljeni dve študiji in sicer
študija o stanju na trgu mleka ter študija na temo obnovljivih virov energije v
povezavi z razvojem podeželja, ki sta skupaj z obema zbirnima poročiloma za vse
države že dostopni na javni spletni strani projekta (http://www.europartnersearch.
net/agripolicy/). V zaključni fazi je tudi priprava študije, v kateri bodo podrobno
predstavljeni ukrepi kmetijske politike pred in po vstopu v EU.  
Spremljanje razvoja kmetijstva v Sloveniji v letu 2009
Nosilka: dr. Tina Volk
Sodelavci: dr. Miroslav Rednak, Barbara Zagorc, Tomaž Cunder, Ben Moljk,
Matej Bradač,  Marjeta Pintar
Spremljanje razvoja kmetijstva v Sloveniji je analitično-razvojna naloga, ki jo
Oddelek za ekonomiko kmetijstva izvaja že vrsto let. V letu 2009 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, pripravo analiz in poročil o stanju v kmetijstvu ter
ekspertne storitve za Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
V letu 2009 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, skupaj z metodološkimi izhodišči
in pojasnili, so redno objavljeni tudi na spletni strani (http://www.kis.si/pls/
kis/!kis.web?m=7&j=SI#nav).
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Analize stanja v kmetijstvu predstavljajo zbir vseh najpomembnejših informacij
s področja kmetijstva in drugih dejavnosti z delovnega področja MKGP. Delo pri
pripravi tovrstnih poročil poteka v več korakih. V aprilu 2009 je bila na osnovi
predhodnih podatkov pripravljena prva ocena stanja v kmetijstvu v letu 2008
(spomladansko poročilo), v novembru 2009 pa je bilo v sodelovanju z MKGP in
drugimi zunanjimi sodelavci na osnovi končnih podatkov izdelano celovito letno
poročilo. 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. Tretji del poročila vsebuje podrobnejši
pregled stanja po posameznih kmetijskih trgih s pripadajočimi prilogami. Konec
novembra 2009 je bilo izdelano tudi jesensko poročilo, ki podaja prvo, predvsem
kvalitativno oceno stanja v kmetijstvu v tekočem letu na agregatni ravni in po
posameznih trgih. Poročila o stanju v kmetijstvu so redno dostopna tudi na
spletni strani (http://www.kis.si/pls/kis/!kis.web?m=7&j=SI#nav).
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predavanje na izobraževanju kmetijskih svetovalcev: Kmetijsko okoljski kazalci - stanje, trendi
in primerjava z državami EU, organizator: Kmetijski inštitut Slovenije in Kmetijsko gozdarska
zbornica Slovenije, Ljubljana, 12. nov. 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 3163496]
3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa
34. CUNDER, Tomaž. Economic recovery of Slovenian rural areas through RDP 4.AXES :
predavanje na konferenci Prepare Gathering 2009: Economic recovery of the European rural
areas, Ptuj, July 2 2009. 2008. [COBISS.SI-ID 3052136]
35. CUNDER, Tomaž. Kmetijska območja visoke naravne vrednosti : predavanje na izobraževanju kmetijskih svetovalcev: Kmetijsko okoljski kazalci - stanje, trendi in primerjava z državami EU, organizator: Kmetijski inštitut Slovenije in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije,
Ljubljana, 12. nov. 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 3162472]
36. CUNDER, Tomaž. Točkovanje kmetijskih gospodarstev v območjih z omejenimi danostmi
v Sloveniji : predavanje na 47. kmetijsko živilskem sejmu AGRA, 2. sep. 2009. 2009. [COBISS.
SI-ID 3084648]
37. ERJAVEC, Emil, REDNAK, Miroslav, BAJRAMOVIĆ, Sabahudin. Zajednička agrarna
politika EU i izazovi koji očekuju Bosnu i Hercegovini : [predavanje na: XX. Naučno-stručna
konferencija poljoprivrede i prehrambene industrije, Neum, 30.09.-3.10.2009]. 2009. [COBISS.
SI-ID 2518408]
38. MOLJK, Ben. Ocena stanja prireje mleka in govejega mesa : predavanje na okrogli mizi
»Govedoreja - od hleva do mize« organizirala KGZS, Območna enota Kranj in Kmetijsko gozdarski zavod Kranj, Begunje, 28. mar. 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 2977640]
39. MOLJK, Ben. Ocena stanja v prašičereji : predavanje na Forumu o nadaljnjem razvoju
prašičereje v Sloveniji, 47. kmetijsko živilski sejem AGRA, 2. sep. 2009. 2009. [COBISS.SI-ID
3090280]
40. REDNAK, Miroslav, VOLK, Tina, ERJAVEC, Emil. Agri-policy measures inventory and
systematisation : [predavanje na: Enlargement Network for Agripolicy analysis, 23 September
2009, Sofia-Bulgaria]. 2009. [COBISS.SI-ID 2518664]
41. VOLK, Tina, REDNAK, Miroslav, ERJAVEC, Emil. Overview of data availability for agriculture and agricultural policy analysis : [predavanje na: Enlargement Networj=k for Agripolicy
Analysis, 28. September 2009, Sofia-Bolgaria]. 2009. [COBISS.SI-ID 2518920]
42. ZAGORC, Barbara, MOLJK, Ben. Ekonomika pridelave pšenice : vabljeno predavanje na
strokovnem srečanju Dan pšenice, Jable, 17. jun. 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 3030888]
3.25 Druga izvedena dela
43. CUNDER, Tomaž. Analiza razpisa LAS 2008 : predstavitev za Društvo za razvoj slovenskega podeželja, srečanje lokalnih akcijskih skupin, Brdo pri Lukovici, 20. jan 2009. 2009.
[COBISS.SI-ID 2881384]
44. CUNDER, Tomaž. LEADER in Slovenia - current situation : predstavitev na Workshop for
Rural Development Actors, Portogruaro, 29. jan. 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 2881640]
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Centralni laboratorij
Predstojnica
dr. Ana Gregorčič, univ. dipl. kem.
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V Centralnem laboratoriju je bilo v letu 2009 zaposlenih 25 sodelavcev: 8
doktorjev znanosti, 4 magistri, 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.
POTRDITEV USPOSOBLJENOSTI
COFRAC z akreditacijsko listino Noo 1-1336 potrjuje usposobljenost preskuševalnega
laboratorija za področje živalske krme, medu, ostankov pesticidov, tal,  vina in
mošta ter alkoholnih pijač po zahtevah standarda SIST EN ISO/IEC 17025.
COFRAC je podpisnik multilateralnega sporazuma med EA (Evropska kooperacija
za akreditacijo) in ILAC (Mednarodna kooperacija za akreditacijo laboratorijev)
o enakovrednem priznavanju poročil o preskusih in analizah.
DOLOČITVE IN POOBLASTILA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Določeni smo za Nacionalni referenčni laboratorij na področju analiz ostankov
pesticidov v krmi.
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Določeni smo za preskusni laboratorij za izvajanje ukrepov kmetijske politike in
ureditve kmetijskih trgov za vino, žita, sladkorje in škrob v skladu z uredbami
EU.
Določeni smo za preskusni laboratorij za preskušanje krme.
Določeni smo za preskusni laboratorij za ugotavljanje skladnosti kakovosti medu
in drugih čebeljih izdelkov
Določeni smo za preskusni laboratorij za ugotavljanje skladnosti kakovosti
gnojil.
Določeni smo za preskusni laboratorij za ugotavljanje skladnosti kakovosti
žganih pijač in drugih alkoholnih pijač
Smo pooblaščena organizacija za ocenjevanje mošta, vina in drugih proizvodov
iz grozdja in vina.
Smo pooblaščena organizacija za izvajanje določenih nalog javne službe na
področju fitofarmacevtskih sredstev (ocenjevanje fitofarmacevtskih sredstev v
postopku registracije, naloge s področja kemijske terminologije, laboratorijske
preiskave fitofarmacevtskih sredstev, spremljanje ostankov fitofarmacevtskih
sredstev v oziroma na rastlinah oziroma rastlinskih proizvodih z vidika pravilne
uporabe fitofarmacevtskih sredstev in druge naloge s področja kemije).
NASLOVI NALOG ODDELKA IN PODROČIJ DELA

RAZISKOVALNO IN RAZVOJNO DELO
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
Razvojni projekt UltraPRESS (Aplikativni projekt 10074)
Nosilec: dr. Klemen Lisjak
Sodelavka: dr. Andreja Vanzo
Vpliv tehnoloških postopkov na ohranjanje aromatskega potenciala v tehnologiji
pridelave vin sorte Sauvignon  (Aplikativni projekt L5-2042)
Nosilec: dr. Marin Berovič (FKKT)
Sodelavci: dr. Klemen Lisjak, dr. Andreja Vanzo,   Lucija Janeš, dr. Mitja
Kocjančič, dr. Helena Baša Česnik, mag. Dejan Bavčar
Vpliv interakcij med kvasovkami na potek fermentacije in zorenje vina (Temeljni
raziskovalni projekt J4-0838)
Nosilec: dr. Peter Raspor (BF)
Koordinator KIS: dr. Franc Čuš
Sodelavci: dr. Mitja Kocjančič, dr. Andreja Vanzo, mag. Dejan Bavčar, dr. Klemen
Lisjak, dr. Ana Gregorčič, dr.  Helena Baša Česnik, dr. Špela Velikonja Bolta
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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, dr. Helena Baša Česnik, dr. Špela Velikonja Bolta
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
Rastlinski polifenoli: možnosti in omejitve uporabe v prehrani in medicini
(Podoktorski raziskovalni projekt Z4-2280)
Nosilec: dr. Andreja Vanzo

MEDNARODNI PROJEKTI
Kontrola rodovitnosti kmetijskih tal v Sloveniji v letu 2009 (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 (BIIT/05-08-031))
Nosilki: dr. Sabina Passamonti (Univerza v Trstu), dr. Andreja Vanzo
TRUEFOOD – sklop 4.1.2. Tanker milk variability (milk composition) study
Nosilec: dr. Jože Verbič
Sodelavka: mag. Vida Žnidaršič Pongrac
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STROKOVNO DELO
Določanje ostankov pesticidov, nitratov in težkih kovin v zelenjavi in žitih
Nosilka: dr. Ana Gregorčič
Sodelavke: dr. Helena Baša Česnik, dr. Špela Velikonja Bolta, mag. Veronika
Kmecl, Lucija Janeš, mag. Vida Žnidaršič Pongrac
Strokovna naloga s področja fitofarmacevtskih sredstev
Nosilka: dr. Ana Gregorčič
Sodelavki: dr. Helena Baša Česnik, dr. Špela Velikonja Bolta
Monitoring rastlinskih hranil v tleh na vodovarstvenem območju Mestne občine
Ljubljana v letu 2009
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 2009
Nosilec: dr. Andrej Simončič
Sodelavci: Janez Sušin, dr. Borut Vrščaj, dr. Ana Gregorčič, dr. Špela Velikonja
Bolta, mag. Vida Žnidaršič Pongrac, dr. Helena Baša Česnik
Strokovne naloge za Ministrstvo za okolje in prostor v letu 2009
Nosilec:  Janez Sušin
Sodelavca: dr. Borut Vrščaj, mag. Tomaž Vernik
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, dr. Helena Baša Česnik, dr. Špela Velikonja Bolta, mag. Veronika
Kmecl, mag. Vida Žnidaršič Pongrac
Osvežitev kmetijsko okoljskih kazalcev v letu 2009
Nosilec: dr. Jože Verbič
Sodelavci CL: Janez Sušin, dr. Borut Vrščaj, mag. Tomaž Vernik
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
Program ukrepov na področju čebelarstva v Sloveniji v letu 2009
Nosilka: mag. Veronika Kmecl
Sodelavka: dr. Helena Baša Česnik
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Monitoring kakovosti medu v letu 2009
Nosilka: mag. Veronika Kmecl
Uvajanje preskusnih metod za potrebe uradnega nadzora s področja krme:
vpeljava in validacija metode za določanje hlapnih organskih kislin v silaži
in vpeljava in validacija metode za določanje zearalenona v krmi (Pogodba z
MKGP št. 2311-09-000128)
Nosilka: dr. Špela Velikonja Bolta
Sodelavka: Lucija Janeš
Analiza prisotnosti onesnaževal v živilih rastlinskega izvora v primarni
proizvodnji
(Pogodba z MKGP 2311-09-000139)
Nosilka: dr. Ana Gregorčič
Sodelavci:  dr. Špela Velikonja Bolta, dr. Jože Verbič, mag. Veronika Kmecl,
mag. Vida Žnidaršič Pongrac, Janez Sušin
Strokovne naloge s področja varstva in registracije sort rastlin ter
semenarstva
Nosilec: Zoran Čergan
Sodelavke CL: dr. Špela Velikonja Bolta, mag. Veronika Kmecl, mag. Vida
Žnidaršič Pongrac
Izdelava izotopskih analiz vzorcev vina s slovenskim geografskim poreklom
(Pogodba z MKGP št. 2311-09-000209)
Nosilec: dr. Mitja Kocjančič
Sodelavca: dr. Franc Čuš, mag. Dejan Bavčar
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

SERVISNA DEJAVNOST
Analize tal
mag. Vida Žnidaršič Pongrac, mag. Veronika Kmecl
Analize mineralnih in organskih gnojil
mag. Vida Žnidaršič Pongrac
Analize enoloških sredstev
mag. Vida Žnidaršič Pongrac
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Analize fitofarmacevtskih sredstev
dr. Ana Gregorčič, Lucija Janeš, mag. Veronika Kmecl
Analize ostankov fitofarmacevtskih sredstev v kmetijskih pridelkih in tleh
dr. Ana Gregorčič, dr. 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
Kontrola rodovitnosti tal
Janez Sušin
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
Raziskovalno-pedagoško sodelovanje z Univerzo v Novi Gorici in z Univerzo
na Primorskem
dr. Mitja Kocjančič, dr. Andreja Vanzo, dr. Franc Čuš, dr. Klemen Lisjak, mag.
Dejan Bavčar
Sodelovanje z Univerzo v Aucklandu iz Nove Zelandije in Marlborough Wine
Research Centre
Nosilec: dr. Klemen Lisjak
Raziskovalno sodelovanje z vinsko kletjo Tikveš (Makedonija)
Trajanje projekta: 2009-2012 (3 leta)
Nosilci: dr. Klemen Lisjak,
Sodelavci: dr. Andreja Vanzo
Sodelovanje s podjetjem Metrob (Pogodba o sodelovanju št. 08-89-1/2009)
Nosilec: dr. Franc Čuš
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Vinarski dan 2009
Organizator: dr. Franc Čuš
Soorganizator: Strokovno društvo vinogradnikov in vinarjev Slovenije
(SDVVS)

OPIS NALOG IN RAZISKAV
Uporaba kisika v novih tehnologijah vinifikacije belih in rdečih vin
Nosilec: dr. Mitja Kocjančič
Sodelavci: dr. Klemen Lisjak, dr. Andreja Vanzo, dr. Franc Čuš, mag. Dejan
Bavčar
V okviru projekta smo v februarju in marcu na Univerzi v Stellenboschu v
Južnoafriški republiki opravili vrsto poskusov na tematiko vpliva oksidacije
mošta sorte sauvignon na aromatski potencial vina. V okviru poskusov smo
analizirali glutation, hlapne tiole in metoksipirazine v tretiranih moštih in
vinih. Rezultati so pokazali, da hiperoksidacija mošta signifikantno zmanjša
koncentracijo hlapnih tiolov in glutationa, medtem ko uporaba žveplovega
dioksida kljub raztopljenemu kisiku ohrani glutation in hlapne tiole. Oksidacija
ne vpliva na vsebnost metoksipirazinov. V okviru projekta smo s podjetjem Škrlj
d.o.o. nadaljevali razvoj hiperreduktivne stiskalnice grozdja in pridobili projekt
UltraPRESS (TIA), s katerim bomo nadaljevali in nadgradili hiperreduktivno
tehnologijo stiskanja grozdja še z ostalimi funkcijami, ki vplivajo na boljšo
kakovost vina.    
Razvojni projekt UltraPRESS
Nosilec: dr. Klemen Lisjak
Sodelavka: dr. Andreja Vanzo
V sodelovanju s podjetjem Škrlj d.o.o., Alpineon d.o.o. in Univerzo v Novi
Gorici smo pridobili razvojno raziskovalni projekt 'UltraPRESS' katerega namen
je razvoj nove multifunkcionalne stiskalnice grozdja. Stiskalnica bo omogočala
izboljšano avtomatizirano stiskanje grozdja pri pogojih, ki najbolj ohranijo
sortne karakteristike grozdja in vina. S pomočjo hiprereduktivnih pogojev in
avtomatskega dodajanja žveplovega dioksida bomo popolnoma preprečili oksidacijo
mošta, z avtomatskim doziranjem vinske kisline pa uravnali pH v prešancih.
V letu 2009 smo v sodelovanju z vinsko kletjo Tikveš iz Makedonije opravili
več poskusov dodajanja SO2 v stiskalnico in na ta način pridobili pomembne
podatke za razvoj nove stiskalnice.  
Vpliv tehnoloških postopkov na ohranjanje aromatskega potenciala v tehnologiji
pridelave vin sorte Sauvignon
Nosilec: dr. Marin Berovič (FKKT)
Sodelavci: dr. Klemen Lisjak, dr. Andreja Vanzo, Lucija Janeš
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V sodelovanju s FKKT, BF, RS Bistra Ptuj in Vinsko kletjo Ptuj smo v letu
2009 pridobili raziskovalni aplikativni projekt 'Vpliv tehnoloških postopkov na
ohranjanje aromatskega potenciala v tehnologiji pridelave vin sorte Sauvignon'. V
projektu preučujemo najbolj pomembne parametre pri izboljšanju in ohranjanju
aromatskega potenciala sorte Sauvignon. V ta namen smo na Kmetijskem inštitutu
Slovenije postavili in validirali metodo za določanje glutationa ter analizirali 28
slovenskih vin sorte Sauvignon. V letu 2010 pa načrtujemo postavitev metode
za določanje metoksipirazinov in hlapnih tiolov. Omenjene parametre bomo
analizirali v različnih vinogradih vinorodne dežele Štajerska Slovenija.
Vpliv interakcij med kvasovkami na potek fermentacije in zorenje vina
Nosilec: dr. Peter Raspor (BF)
Sodelavci: dr. Franc Čuš, dr. Mitja Kocjančič, dr. Andreja Vanzo, mag. Dejan
Bavčar, dr. Klemen Lisjak, dr. Ana Gregorčič, dr. 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. Hkrati smo
v vzorcih iz laboratorijskih poskusov opravili tudi analizo ostankov pirimetanila
in fenheksamida v mediju.
Spremljanje nekaterih parametrov kakovosti in geografskega porekla vina
cviček PTP
Nosilec: dr. Franc Čuš
Sodelavci: dr. Mitja Kocjančič, dr. Andreja Vanzo, mag. Dejan Bavčar, dr. Klemen
Lisjak, dr. Ana Gregorčič, dr. Helena Baša Česnik, dr. Špela Velikonja Bolta
V okviru projektna smo izpeljali vzorčenje 20 avtentičnih stekleničenih vin cviček
PTP letnika 2008 v vinorodnem okolišu Dolenjska. V vzorcih smo opravili analize
koncentracij skupnih polifenolov, skupnih in prostih antocianov ter hidroksicimetnih
kislin in njihovih estrov, analizo ostankov aktivnih snovi FFS in analizo mikrobiološke
kakovosti vzorcev. Prav tako smo pripravili vzorce vin za izotopske analize in
skupaj s sodelujočima inštitutoma (IJS in KI) izvedli izotopske analize.
Pri avtentičnih vzorcih cvička PTP letnika 2008 se je izkazalo, da bi lahko
bile koncentracije skupnih polifenolov, skupnih in prostih antocianov ter
hidroksicimetnih kislin in njihovih estrov dober pokazatelj kakovosti, zastopanosti
sort in tehnologije v pridelavi vina cviček PTP ter bi lahko služili kot dodatni
parametri ugotavljanja skladnosti (avtentičnosti) vina cviček PTP. Rezultati
analiz ostankov aktivnih snovi FFS v 20 vzorcih stekleničenih vin so pokazali,
da dva vzorca (10%) nista vsebovala ostankov analiziranih aktivnih snovi, pet
vzorcev (25%) je vsebovalo dve aktivni snovi, osem vzorcev (40%) je vsebovalo
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štiri aktivne snovi, štirje vzorci (20%) so vsebovali pet aktivnih snovi in eden
vzorec (5%) je vseboval šest aktivnih snovi FFS.
V vzorcih smo določili osem različnih aktivnih snovi. Mikrobiološka kakovost
20 vzorcev stekleničenih vin cviček PTP letnika 2008 je bila sledeča: v trinajsti
vzorcih (65%) je bila koncentracija za rast sposobnih celic kvasovk in bakterij
(angl. CFU) pod 10 CFU/L. V preostalih sedmih vzorcih (35%) je bila koncentracija
za rast sposobnih celic kvasovk in bakterij več kot 10.000 CFU/L (več kot 10
CFU/ml). V štirih od teh sedmih vzorcev so bile prisotne tudi spore plesni,
kar kaže na slabše zdravstveno stanje grozdja ob trgatvi oz. na okužbo v kleti.
Rezultati izotopskih razmerij za D/H(I), D/H(II), O18/O16 in C13/C12 za vzorce
avtentičnih vin cviček PTP letnika 2008 so pokazali zelo dobro grupiranje v
skupine. Z dokončno obdelavo rezultatov bomo določili sposobnost potrjevanja
avtentičnosti vin cviček PTP na podlagi analize izotopskih razmerij.
Vzpostavitev sistema multidisciplinarnih informacij prostora za napovedovanje
in ocenjevanje škod po naravnih nesrečah v kmetijstvu
Nosilec: dr. Borut Vrščaj
Sodelavec: mag. Tomaž Vernik
Leta 2009 smo v okviru projekta opravili glavnino terenskih del (18 vrtin,
vzorčenja in merjenja); zasnovali smo metodo za prostorsko in vsebinsko
izboljšavo pedoloških kart; izdelali smo podatkovni sistem za geokodiranje
fenofaz kmetijskih rastlin, zbrali in s sodelavci drugih oddelkov KIS preverili
potrebe rastlin po vodi v različnih fenofazah; izdelali geokodirane baze podatkov  
sposobnosti tal za zadrževanje vode za območje Slovenije (voda v tleh v stanju
poljske kapacitete, točke venenja in rastlinam dostopne vode; vse za globine 40,
60 in 100 cm), izdelali gekodirane baze potreb rastlin po vodi glede fenofazo,
lokacijo v prostoru in dekado za deset bistvenih kmetijskih rastlin, prispevali
k razvoju in vzpostavitvi spletnega portala SUŠA.
Projekt je uradno končan z 31.12.2009 in z oddanim poročilom 15. januarja
2010.
Po pogodbi smo obvezani v letu 2001 publicirati vsebine projekta (Ujma,
Dimensio, in znanstvene revije, DSM konferenca) in pripraviti (najmanj) tri
javne predstavitve (MORS - UZRS, MKGP, MORS-IG).
Rastlinski polifenoli: možnosti in omejitve uporabe v prehrani in
Nosilka: dr. Andreja Vanzo
V sodelovanju z Univerzo v Trstu (dr. Passamonti) in IASMA (dr. Vrhovšek, dr.
Mattivi) raziskujemo metabolomiko polifenolov antocianov v sesalcih s pomočjo
ciljanih in neciljanih analiz. Z neciljanimi analizami vzorcev krvi, urina in
organov sesalcev poskušamo ugotoviti vpliv uživanja antocianov na primarne
metabolite v organizmu in s tem na fiziološke spremembe, ki nastanejo kot
posledica uživanja antocianov.
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Kontrola rodovitnosti kmetijskih tal v Sloveniji v letu 2009
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 smo
v letu 2009 sistematično odvzeli 1.500 vzorcev tal po celi Sloveniji ter jih
analizirali 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.
Interreg CENTRAL UrbanSMS (Urban Soil Management Strategy)
Nosilec: dr. Borut Vrščaj
Sodelavec: mag. Tomaž Vernik
Vsebine leta 2009 so bile posvečene predvsem izvajanju WP4 (nosilec KIS).
Zbrali smo informacije o potrebah, podatkih, orodjih, opremljenosti ter željah
vseh partnerjev v projektu. Podatke smo obdelali in izdelali predlog orodij, ki
smo ga prvič predstavili na Dunaju, pridobili povratne informacije, jih obdelali
in nato ponovno preverili ustreznost načrtov jeseni v Pragi. Organizirali smo
mednarodno delavnico v Ljubljani in izvedli delovni sestanek za vse projektne
partnerje. Udeležil smo se usklajevanja/posvetovanja o vsebini in funkcionalnosti
Urban SMS orodij v Stuttgartu. Zasnovali smo semantiko osmih orodij in
pripravili dokument za podizvajalca CGS. Do konca 2009 smo izdelali  tehnične
opise in algoritme (funkcije) za štiri orodja. Zbrali in priredili smo podatke tal
in prostora za slovenskega partnerja (Mesto Celje). Sodelovali smo pri zasnovi
strategij varovanja in racionalne rabe zemljišč pri prostorskem planiranju v
mestih.
FP7 GSsoil (eContentplus: Assessment and strategic development of INSPIRE
compliant Geodata-Services for European Soil Data)
Nosilec: dr. Borut Vrščaj
Sodelavec: mag. Tomaž Vernik
Projekt je potekal od junija 2009. Udeležili smo se dveh sestankih na katerih
smo predstavili cilje in uskladili vsebine ter pričakovane rezultate v okviru WP2.
Jeseni smo delali na zasnovi podatkovnih baz.  Ta faza dela še poteka. V okviru
WP3 smo prevajali v slovenščino menije evropske a spletnega portala za tla.
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Biorazpoložljivost polifenolov, ki so prisotni v mediteranski dieti. Preučevanje
vključenih molekularnih mehanizmov
Nosilka: dr. Andreja Vanzo
Naša raziskovalna aktivnost je bila osredotočena na ugotavljanje absorpcije
hidroksicimetnih kislin in antocianov grozdja v različne telesne organe.
Predvsem smo raziskovali absorpcijo v jetra in v ledvica. Ugotovili smo, da sta
oba organa pomembna za hiter metabolizem in izločanje polifenolnih spojin ter
da je metilacija tista biotransformacija antocianov in hidroksicimetnih kislin,
ki se zgodi najhitreje.
TRUEFOOD – sklop 4.1.2. Tanker milk variability (milk composition) study
Nosilec: dr. Jože Verbič
Sodelavka: mag. Vida Žnidaršič Pongrac
V sklopu projekta smo vpeljali in validirali metodo za določanje kalcija (Ca),
magnezija (Mg), kalija (K), natrija (Na), fosforja (P) ter cinka (Zn) v mleku.
Analizirali smo skupno 375 vzorcev mleka od tega 75 vzorcev iz Slovenije, 104
iz Norveške, 100 iz Francije ter 96 vzorcev iz Slovaške.
Določanje ostankov pesticidov, nitratov in težkih kovin v zelenjavi in žitih
Nosilka: dr. Ana Gregorčič
Sodelavke: dr. Helena Baša Česnik, dr. Špela Velikonja Bolta, mag. Veronika
Kmecl, Lucija Janeš, mag. Vida Žnidaršič Pongrac
Ostanke pesticidov v zelenjavi in žitih 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:
– Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št.: 35/2007 - Uradno
prečiščeno besedilo),
– Pravilnik o ostankih pesticidov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih
(Uradni list RS, št.: 84/2004, 108/2007 in 16/2009),
– Uredba o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) o mejnih
vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega
izvora (Uradni list RS, št.: 16/2009),
– Uredbo komisije (ES) št. 839/2008,
– Uredbo komisije (ES) št. 149/2008,
– SANCO 4232/2008,
– SANCO 3791/2008,
– Uredbo komisije (ES) št. 822/2009,
– Tehnološkimi navodili za integrirano pridelavo poljščin za leto 2009 in
– Tehnološkimi navodili za integrirano pridelavo zelenjave za leto 2009.
Tako nadziramo pravilno rabo fitofarmacevtskih sredstev za varstvo rastlin
skladno z dobro kmetijsko prakso v konvencionalni, integrirani in ekološki
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pridelavi. Zaradi značilne prehrane Slovencev ostanke fitofarmacevtskih sredstev
spremljamo vsako leto v vzorcih krompirja, solate in jabolk, izbor ostalih
kmetijskih proizvodov in analiziranih aktivnih snovi prilagodimo usmeritvam,
podanim v priporočilih EU. V izbor analiziranih aktivnih snovi vključujemo
tudi aktivne snovi registrirane v RS, ki niso na seznamu priporočil EU. Zaradi
naključnega izbora pridelovalcev nam rezultati omogočajo oceno stanja in
učinkovitosti predhodnih ukrepov.
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.
Vzorce kmetijskih pridelkov smo s tremi analitskimi metodami analizirali na
vsebnost 214 izbranih aktivnih snovi, od katerih je bilo 130 registriranih v
RS. Točnost metod šestkrat krat letno preverjamo s sodelovanjem v francoski
medlaboratorijski shemi BIPEA in en krat letno v evropski shemi EUPT.
Področje ostankov pesticidov imamo akreditirano pri francoski akreditacijski
hiši COFRAC, akreditacijska listina No 1-1336, program 99-2.
Vse vzorce smo analizirali tudi na vsebnost kadmija in svinca, vzorce solate in
endivije pa tudi na vsebnost nitratov. Rezultate analiz smo vrednotili v skladu
z veljavno zakonodajo.
Porazdelitev vzorčnih mest med posamezna pridelovalna območja in pridelke
Območje
Celje

Kmetijski pridelki
papripšenica
ka
1
3

solata
4

kromendijajčevci cvetača
pir
vija
3
0
2
5

Skupaj
18

Koper

0

2

3

1

2

2

2

12

Kranj

1

1

0

3

1

1

18

25

Ljubljana

2

4

6

9

4

5

9

39

Maribor

4

3

4

4

1

3

8

27

Murska Sobota

1

2

2

1

0

0

3

9

Nova Gorica

10

3

2

3

1

1

1

21

Novo mesto

1

3

2

4

0

3

6

19

Skupaj

20

21

23

28

9

17

52

170

Strokovna naloga s področja fitofarmacevtskih sredstev (Registracija FFS in
Ugotavljanje in ocena vpliva FFS v povezavi s kmetijsko dejavnostjo in čebelarsko
prakso na čebelje družine)
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Nosilka: dr. Ana Gregorčič
Sodelavki: dr. Helena Baša Česnik, dr. Špela Velikonja Bolta
V skladu z Zakonom o fitofarmacevtskih sredstvih (Ur.l. RS št. 37/2007, uradno
prečiščeno besedilo – UPB2) in Odločbo o pooblastitvi Kmetijskega inštituta
Slovenije za izvajanje določenih nalog javne službe na področju fitofarmacevtskih
sredstev (Ur.l. RS št. 23/01), sodelujemo pri ocenjevanju fizikalno kemijskih
lastnosti, analitskih postopkov, ostankov in mejnih vrednosti (MRL).
Dokumentacijo s področja fizikalno kemijskih lastnosti sredstev in analitskih
postopkov, ki jo predloži vlagatelj zahtevka za prvo registracijo ali za podaljšanje
registracije, ocenjujemo v skladu z veljavno zakonodajo in na osnovi izdelanih
evropskih monografij. V letu 2009 smo za prvo registracijo ocenili 2 sredstvi
in za podaljšanje registracije 12 sredstev.
Namen ocenjevanja na področju ostankov FFS je preveriti nivo vsebnosti
teh spojin v prehrani in oceniti tveganje ogroženosti zdravja ljudi. Ostanke
FFS v kmetijskih pridelkih ocenjujemo na podlagi predložene dokumentacije
proizvajalca, izdelane v skladu z zahtevami zakona o fitofarmacevtskih sredstvih
in evropskimi monografijami. Pri ocenjevanju upoštevamo pravila, podana v
Lundehnovem dokumentu in ocene podane v monografijah EU za aktivne
spojine. V letu 2009 smo ostanke ocenili v 4 sredstvih.
Zaključene ocene odložimo v e-arhiv Meridio in posredujemo na FURS po
elektronski pošti.
V okviru naloge Ugotavljanje in ocena vpliva fitofarmacevtskih sredstev v povezavi
s kmetijsko dejavnostjo in čebelarsko prakso na čebelje družine smo ocenjevali
vplive intenzivnega kmetovanja na čebelje družine ter njihove izpostavljenosti
in ogroženosti zaradi uporabe FFS v kmetijstvu. Analizirali smo 27 vzorcev
cvetnega prahu in mrtvic na prisotnost ostankov FFS z uporabo GC/MS in
LC/MS/MS sistemov.
Monitoring rastlinskih hranil v tleh na vodovarstvenem območju Mestne
občine Ljubljana v letu 2009
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 2009 smo odvzeli 127 vzorcev tal iz
60 lokacij, ki smo jih v monitoring vključili leta 2005 in 2001. Vzorce tal smo
analizirali na pH, P2O5, K2O, organsko snov ter NO3-N. V sklopu raziskave smo
v 7 izbranih rastlinjakih spremljali tudi dinamiko nitratnega dušika v tleh.
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Monitoring onesnaženosti tal kmetijskih zemljišč na vodovarstvenih območjih
v Mestni občini Ljubljana v letu 2009
Nosilec: dr. Andrej Simončič
Sodelavci CL: Janez Sušin, dr. Borut Vrščaj, dr. Ana Gregorčič, dr. Špela Velikonja
Bolta, mag. Vida Žnidaršič Pongrac, dr. Helena Baša Česnik
Onesnaženost tal kmetijskih zemljišč na vodovarstvenem območju Mestne občine
Ljubljana ter na območju vodarne Brest na Iškem vršaju smo v letu 2009 ugotavljali
na 27 lokacijah. Vzorčenje tal smo opravili na 20 njivah s prevladujočim poljedelskim
kolobarjem ter na 7 njivah s prevladujočim vrtnarskim kolobarjem. Na vsaki
parceli smo vzorčili tla iz globine 0-30 cm zgodaj pomladi (marec) pred uporabo
fitofarmacevtskih sredstev (FFS) ter jeseni po spravilu pridelkov (september). 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 2009
Nosilec:  Janez Sušin
Sodelavca: dr. Borut Vrščaj, mag. Tomaž Vernik
Strokovne naloge za Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) so v letu 2009
obsegale 5 vsebinskih sklopov:
– kmetijstvo na vodovarstvenih območjih
– izvajanje ukrepov varstva voda pred onesnaženjem z nitrati iz kmetijskih –
virov (Nitratna direktiva)
– tematska strategija varovanja tal Slovenije
– ocena stanja vsebnosti organske snovi v kmetijskih zemljiščih
– zmanjšanje emisij amonijaka in toplogrednih plinov v kmetijstvu
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
Projekt je končan. V letu 2009 smo predstavili vsebine projekta v okviru
geografskega društva Ljubljana. Prispevali smo poglavja v knjigi Vrtičkarstvo
v Ljubljani (ZRC-SAZU 2009)
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Program ukrepov na področju čebelarstva v Sloveniji v letu 2009
mag. Veronika Kmecl, dr. Helena Baša-Česnik
Vlada RS je z namenom izboljšanja proizvodnje in trženja čebelarskih proizvodov
izdala uredbo o izvajanju programa ukrepov na področju čebelarstva za obdobje
2008-2010. V skladu s to uredbo se izvajajo različni ukrepi, med drugim tudi
preverjanje kakovosti slovenskega medu. Na Kmetijskem inštitutu Slovenije
smo v ta namen analizirali vzorce medu slovenskih pridelovalcev na vsebnost
ostankov kumafosa, bromopropilata, fluvalinata in flumetrina, ki se v čebelarstvu
uporabljajo za zatiranje čebeljega zajedalca »Varroa«.
Monitoring kakovosti medu v letu 2009
mag. Veronika Kmecl, Marinka Kregar, dr. Peter Kozmus, Maja Smodiš-Škerl
Na osnovi pogodbe, sklenjene z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
RS smo se tudi v tem letu vključili v program izvajanja kontrole kakovosti
medu. Vzorčili smo uslužbenci Kmetijskega inštituta Slovenije v ljubljanskih
veleblagovnicah, maloprodajnih trgovinah ter pri posameznih slovenskih
pridelovalcih. V okviru naloge smo ugotavljali kakovost medu, ki je na razpolago
slovenskemu potrošniku. V ta namen smo opravili fizikalno–kemijske analize,
pelodno in senzorično analizo ter analize ostankov akaricidov, 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 hlapnih organskih kislin v silaži in
vpeljava in validacija metode za določanje zearalenona v krmi
Nosilka: dr. Špela Velikonja Bolta
Sodelavka: Lucija Janeš
V letu 2009 smo vpeljali metodo za določanje zearalenona v krmi in metodo
za določanje ocetne kisline, propionske kisline, n- maslene kisline, i-maslene
kisline, n-valerjanove kisline in i-valerjanove kisline (hlapnih kislin) v silažah.  
Analiza prisotnosti onesnaževal v živilih rastlinskega izvora v primarni
proizvodnji
Nosilec: dr. Ana Gregorčič
Sodelavci:  dr. Špela Velikonja Bolta, dr. Jože Verbič, mag. Veronika Kmecl,
mag. Vida Žnidaršič Pongrac, Janez Sušin
Namen projekta je bilo ugotavljanje prisotnosti onesnaževal, t.j. mikotoksinov,
nitratov in težkih kovin, v živilih rastlinskega izvora v primarni proizvodnji.
Vsebnost mikotoksinov smo ugotavljali v pšenici, piri, rži, ječmenu, ovsu in koruzi.
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V 48 vzorcih je bila analizirana vsebnost naslednjih mikotoksinov: aflatoksina B1,
aflatoksina B2, aflatoksina G1, aflatoksina G2, deoksinivalenola, HT-2 toksina,
T-2 toksina, zearalenona, fumonizina B1, fumonizina B2 in ohratoksina A.
V vzorcih žit so se nahajali predvsem toksini plesni iz rodu Fusarium
(deoksinivalenol, HT-2, T-2 in zearalenon), le v enem vzorcu pa tudi ohratoksin A,
ki ga proizvajajo plesni iz rodov Penicillium in Aspergillus. V vzorcih koruznega
zrnja so se pojavljali deoksinivalenol,  fumonizin B1, B2 in zearalenon.   
Vsebnost nitratov smo analizirali v 15 vzorcih rukole, 10 vzorcih špinače in 5
vzorcih blitve. Rezultati meritev nitratov v obravnavanih kmetijskih pridelkih so
da rukola vsebuje bistveno več nitratov od solate in špinače, ki sta trenutno edina
kmetijska pridelka s predpisanimi mejnimi vrednostmi nitratov. Rukola slovenskega
porekla je vsebovala manj nitratov od uvožene rukole iz Italije. Rezultati nakazujejo
domnevo, da rukola, ki jo gojimo v rastlinjakih, vsebuje več nitratov od rukole,
ki jo pridelujemo na prostem. Koncentracije nitratov v špinači in blitvi so sicer
bistveno manjše kot v rukoli. Glede na predpisane mejne vrednosti za špinačo
v 10 vzorcih špinače nismo ugotovili preseženih mejnih vrednosti.
Vsebnost težkih kovin smo analizirali v dveh vzorcih brstičnega ohrovta, dveh
vzorcih repe, dveh vzorcih rukole in dveh vzorcih brokolija. V vseh analiziranih
vzorcih je bila vsebnost kadmija nad mejo kvantitativnega določanja (LOQ =
0,001 mg/kg) in hkrati pod zgornjo mejno vrednostjo (ZMV). Vsebnost svinca
je bila v 6 vzorcih (brstični ohrovt, brokoli, repa) pod mejo kvantitativnega
določanja (LOQ = 0,02 mg/kg), v obeh vzorcih rukole pa pod zgornjo mejno
vrednostjo (ZMV). V vseh analiziranih vzorcih je bila vsebnost arzena in živega
srebra pod mejo kvantitativnega določanja (LOQ = 0,01 mg/kg).
Strokovne naloge s področja varstva in registracije sort rastlin ter
semenarstva
Nosilec: Zoran Čergan
Sodelavke CL: dr. Špela Velikonja Bolta, mag. Veronika Kmecl, mag. Vida
Žnidaršič Pongrac
V Agrokemijskem laboratoriju smo v letu 2009 za izvajanje strokovnih nalog s
področja varstva in registracije sort rastlin ter semenarstva analizirali vzorce
krompirja, pšenice, sena, oljne ogrščice in zemlje. Najpogostejši določitvi sta
bili analiza suhe snovi in dušika oziroma surovih beljakovin, sledijo analize
surovega pepela, fosforja, kalija, surove vlaknine, sedimentacijske vrednosti,
magnezija, surovih maščob, askorbinske kisline in druge.
Izdelava izotopskih analiz vzorcev vina s slovenskim geografskim poreklom
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
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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 2009
opravili analize vin letnika 2008. Delo smo opravili s pogodbenimi 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 35 vzorcev grozdja/mošta letnika
2009, skupaj z zbiranjem podatkov o vzorcih. Vzorce smo vinificirali in vino
ustekleničili.
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
V projektnem delu za konzorcij Zelen smo v letu 2009 pri dvanajstih pridelovalcih,
članih konzorcija, primerjali vsebnost nekaterih prostih monoterpenov v vinih
zelen. Rezultati so pokazali, da je bila senzorična kakovost vina zelen letnika
2008 obratno sorazmerna s skupno koncentracijo monoterpenov. Prav tako smo
pokazali zelo dobro linearno povezavo med koncentracijo linalola in α-terpineola
v omenjenih vzorcih. Rezultate smo predstavili na letni skupščini Konzorcija
Zelen GIZ, na Festivalu vina in kulinarike, Zemono in na Vinarskem dnevu
2009.
Analize tal
mag. Vida Žnidaršič Pongrac, mag. Veronika Kmecl
Skupaj smo v letu 2009 analizirali 3834 vzorcev tal, od tega 3198 vzorcev tal
za zunanje naročnike (od tega 1470 za Petrokemijo Kutina), 626 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, poroznost, kapaciteta tal za vodo, težke kovine itd.). Vpeljali smo
metodo za določevanje električne prevodnosti tal. V okviru medlaboratorijske
primerjalne sheme BIPEA (Francija) smo uspešno analizirali 10 vzorcev različnih
talnih tipov na pH v KCl in vodi, skupni dušik, nitratni dušik, organski ogljik
ter težke kovine (baker, cink, kadmij, krom, nikelj in svinec).
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Analize mineralnih in organskih gnojil
mag. Vida Žnidaršič Pongrac
V letu 2009 smo analizirali 57 vzorcev gnojil, od tega 50 vzorcev za zunanje
naročnike ter 7 vzorcev za notranje naročnike. Od omenjenih 57 vzorcev je
bilo 22 vzorcev mineralnih gnojil (8 vzorcev NPK, 7 vzorcev uree, 3 vzorci
amonijevega nitrata, 2 vzorca KAN, ter po 1 vzorec dolomita ter kalcijevega
foliarnega gnojila), ter 35 vzorcev organskih gnojil (od tega 22 vzorcev goveje
gnojevke, 2 vzorca prašičje gnojevke, 3 vzorci hlevskega gnoja, 3 vzorci mulja,
2 vzorca šote ter po 1 vzorec komposta, konjskega gnoja in blata iz lagune.  
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. V vzorcih uree smo preverjali tudi
vsebnost težkih kovin (arzena, kadmija, kroma in svinca). Organska gnojila
smo analizirali na vsebnost amonijakovega, nitratnega   in skupnega dušika,
fosforja, kalija ter organske snovi, določali pa smo tudi specifično maso ter
kislost vzorcev.
Analize enoloških sredstev
mag. Vida Žnidaršič Pongrac
Zaradi ugotovljenih preseženih vsebnosti bakra v nekaterih vinih smo za potrebe
inšpekcije analizirali 8 vzorcev enoloških sredstev, ki so v prodaji na slovenskem
trgu in se uporabljajo za odpravljanje napake vina (H2S v vinu). Enološka sredstva
smo analizirali na vsebnost bakra ter podali mnenje o skladnosti z deklaracijo
in ustreznosti priloženih navodil za uporabo enološkega sredstva
Analize fitofarmacevtskih sredstev
dr. Ana Gregorčič, Lucija Janeš
Na vsebnost aktivnih snovi smo analizirali 8 vzorcev fitofarmacevtskih sredstev,
od tega je bilo 7 vzorcev vzorčenih na trgu v okviru inšpekcijskega nadzora.
V okviru mednarodnih medlaboratorijskih primerjalnih analiz, ki jih organizira
CIPAC (Collaborative International Pesticides Analytical Council Limited), smo
uspešno sodelovali v shemah za določanje klotianidina proizvajalca Sumitomo,
Japonska, fluazinama proizvajalca ISK Biosciences Europe S.A., Belgija in
dimoksistrobina proizvajalca BASF, Nemčija.
Analize ostankov fitofarmacevtskih sredstev v kmetijskih pridelkih in tleh
dr. Ana Gregorčič, dr. Helena Baša Česnik, dr. Špela Velikonja Bolta
V okviru servisne dejavnosti smo na vsebnost ostankov fitofarmacevtskih sredstev
v kmetijskih pridelkih analizirali 128 vzorcev, od tega 3 (zelje in zemlja) za
zunanje naročnike, 118 (borovnice, jabolka, zemlja) za notranje naročnike ter
7 vzorcev češenj za Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano.
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Analize medu
mag. Veronika Kmecl
Kmetijski inštitut Slovenije je od leta 1999 pooblaščeni slovenski laboratorij
za izvajanje kontrole kakovosti medu. 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 197704-22,  DIN).
Po naročilu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS smo se tudi
v letu 2009 vključili v program izvajanja kontrole kakovosti medu. V okviru te
naloge smo analizirali vzorce medu na 21 parametrov, s katerimi opredeljujemo
kakovost živila. Vzorčenje smo izvedli v ljubljanskih veleblagovnicah, maloprodajnih
trgovinah ter pri posameznih slovenskih pridelovalcih.
V sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije smo v okviru »Uredbe o izvajanju
programa ukrepov na področju čebelarstva za obdobje 2008-2010 preverjali
vsebnost ostankov akaricidov v slovenskem medu, ki se v čebelarstvu uporabljajo
za zatiranje zajedalca »Varroa«.
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 2009 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,
magnezija, surovih maščob, askorbinske kisline in druge.
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.
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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.
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 2008 opravili 16 % več (117 vzorcev), pri drugih pa 11 % manj (57
vzorcev) analiz.
Zaradi višje cene analiz za promet s stekleničenim vinom je takšen rezultat
za nas trenutno seveda zelo ugoden. Dolgoročno pa je od tržne naravnanosti
pridelovalcev na stekleničena (kakovostna in vrhunska vina ZGP) ali deželna
stekleničena (ista cena kot za odprta vina) odvisno, če se bo takšen trend tudi
nadaljeval. Ker večino vzorcev predstavljajo vina iz vinoroden dežele Primorska,
kjer se deželna steklenična vina tudi vedno bolj uveljavljajo, takšno razmerje
med stekleničenimi in odprtimi vino ne bo trajno.      
Ker vedno večji delež našega prihodka predstavlja raziskovalno delo, se je
tudi v letu 2009 analiziralo podobno število analiz grozdja in vina v okviru
raziskovalnih projektov (1 % več). Število posameznih analiz vina je večje
za 57 % (47 vzorcev) v primerjavi z 2008.  Predvsem zaradi oddaljenosti od
posameznih vinorodnih dežel in pojava novih manjših laboratorijev na terenu,
ki so pridelovalcem dostopnejši, je to zelo dober rezultat.  Število analiziranih
inšpekcijskih vzorcev vina je bilo v letu 2009 večje za 23 % (10 vzorcev).
Za analiz žganih pijač smo v letu 2009  prejeli skupno 62 vzorcev, kar je 82 %
(28 vzorcev) več kot v letu 2008. Po lanskoletnem izrazitem zmanjšanju števila
analiz žganih pijač smo letos celo presegli vzorce analizirane v letu 2007 in to
navkljub temu, da je v letu 2009 odpadla inšpekcijska kontrola vzorcev žganih
pijač (ni bilo razpisa zaradi pomanjkanja sredstev) in je bil teranov liker po
pravilnikih in posledično tudi cenovno uvrščen med vina.
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) z namenom preverjanja točnosti z
28 vzorci vina in žganih pijač.
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Vsekakor lahko zaključimo, da je bilo v okviru servisnih analiz vina in žganih
pijač leto 2009 uspešnejše od leta 2008. Ker še vedno glavnino cenovno
najpomembnejših vzorcev predstavljajo vina iz vinorodne dežele Primorska,
moramo pozitivne odnose in usluge s to deželo vzdrževati in obogatiti. Povečanje
tržnega deleža v preostalih deželah (Posavje in Podravje) je z izjemo Bizeljsko
Sremiškega okoliša se ni pokazalo za uspešno, predvsem zaradi večjega števila
bližjih pooblaščenih laboratorijev za oceno vina.   
Analize polifenolnih spojin s pomočjo spektrofotometričnih in HPLC analiz
dr. Andreja Vanzo, dr. Klemen Lisjak
Določamo najpomembnejše skupine polifenolnih spojin v grozdju in vinu:
antociane, nizko in visokomolekularne tanine, hidroksicimetne kisline ter
resveratrol.
Število analiziranih vzorcev v letih 2000-2009
VRSTA VZORCA

2000 2001 2002 2003

Tla

1639 1616 2368 2943 10951 7468 6005 5324 5056 3834

Voluminozna krma, krmila,
dodatki, poljščine in pridelki

2890 2078 2992 2172

Med
Organska in mineralna gnojila
Fitofarmacevtska sredstva in
ostanki
Vino uvoz, izvoz, žgane
pijače, inšpekcija, posamezne
analize
Odprta vina in vina za stekleničenje
Grozdje in vino za raziskave
Medlaboratorijske primerjalne
analize

2004 2005 2006 2007 2008 2009

1667 1381 1747 1111 1281 1249

52

308

34

661

355

114

167

115

346

189

154

141

76

71

150

145

89

83

57

230

188

189

231

983

345

517

497

297

311

886 1009 1036

759

391

424

519

160

245

1016

2071 1914 1965 1568
544

480

1206 1303 1274 1265 1241 1301

62

88

88

88

118

236

401

405

116

86

109

141

138

73

97

27

340

527

662

487

780

265

296

235

247

357

Druge vrste vzorcev
Prepis dokumentov (analiz),
spremni dokumenti, certifikati

428
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POMEMBNA SODELOVANJA, OBISKI, ORGANIZACIJE
POSVETOVANJ
Raziskovalno-pedagoško sodelovanje z Univerzo v Novi Gorici in z Univerzo
na Primorskem
dr. Mitja Kocjančič, dr. Andreja Vanzo, dr. Franc Čuš, dr. Klemen Lisjak, mag.
Dejan Bavčar
Z Univerzo v Novi Gorici, Visoko šolo za vinogradništvo in vinarstvo ter
Univerzo na Primorskem, Visoko šolo za zdravstvo Izola sodelujemo v okviru
povezovanja raziskovalnega dela s pedagoškim procesom.
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 (Makedonija)
Nosilec: dr. Klemen Lisjak,
Sodelavka: dr. Andreja Vanzo
Z vinsko kletjo Tikveš iz Makedonije sodelujemo pri poskusih in vinifikacijah
belih in rdečih vinskih sort. V letu 2009 smo opravili več poskusov stiskanja
grozdja v hipereduktivni atmosferi ter poskuse o vplivu redčenja grozdja
na polifenolno strukturo vina. V nadaljevanju načrtujemo več poskusov na
mikrooksigenaciji rdečih vin ter vlogi glutationa pri podaljšanju dolgoživosti
in kakovosti vina.
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Sodelovanje s podjetjem Metrob (Pogodba o sodelovanju št. 08-89-1/2009)
Nosilec: dr. Franc Čuš
V letu 2009 smo podpisali pogodbo o sodelovanju s podjetjem Metrob d.o.o.
V okviru sodelovanja smo opravili primerjavo slojnic BECOPAD s standardno
slojnico. Izvedli smo filtracijo z merjenjem količine pretoka in kapljanja ter
analizo vina pred in po filtraciji preko obeh slojnic: bistrost, mikrobiološka
kakovost vina in senzorična ocena.
Rezultati primerjave so bili predstavljeni tudi na Vinarskem dnevu 2009.
Vinarski dan 2009
Organizator: dr. Franc Čuš
Soorganizator: Strokovno društvo vinogradnikov in vinarjev Slovenije
(SDVVS)
Vinarski dan 2009 smo organizirali 16.11.2009, 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 ostali predavatelji. Izobraževalnega dogodka se je udeležilo 84 udeležencev.
Izdali smo publikacijo Prikazi in informacije 268 z naslovom Vinarski dan 2009,
v kateri so zbrani recenzirani prispevki avtorjev.

AKREDITACIJA CENTRALNEGA LABORATORIJA
V letu 2009 smo po planu, sprejetem na vodstvenemu pregledu, vpeljali naslednje
metode testiranja:
Agrokemijski laboratorij:
– Na področju analiz ostankov pesticidov v sadju in zelenjavi smo v
multirezidualno GC-MS metodo dodali 19 novih aktivnih snovi: akrinatrin,
dazomet, desmetilpirimikarb, dimetaklor, esfenvalerat, fenvalerat, flonikamid,
flukvinkonazol, HCH-delta, HCH-beta, heksaklorobenzen, kvinoklamin,
metalaksil-M, metrafenon, oksadiksil, paration-metil,   profenofos, tetradifon
in tetrakonazol.
– V multirezidualno metodo LC/MS/MS smo dodali naslednje pesticide: 2,4-D,
amitrol, azinfos etil, beflubutamid, benalaksil M, bromoksinil, ciazofamid,
demeton-S-metil sulfon, diflufenikan, dikloprop p, dimetenamid p, fenoksikarb,
fenarimol, fenoksaprop-p-etil, fention sulfoksid, fention sulfon, fipronil,
fluazifop-p-butil, flurokloridon, flusilazol, fluazinam, florasulam, forat
sulfoksid, forat sulfon, heksakonazol, karbosulfan, mandipropamid, MCPA,
monokrotofos, nikosulfuron, oksamil, paraokson metil, pirazofos, propakvizafop,
teflubenzuron, tribenuron metil in trineksapak etil.
– Na področju analiz krme smo vpeljali metodo za določevanje vsebnosti
zearalenona.
231

Poročilo o delu 2009

Enološki laboratorij:
– metoda določanja vsebnosti terpenskih alkoholov v moštu in vinu s SPME/
GC/MS
– metoda določanja vsebnosti estrov, aromatičnih alkoholov, aldehidov in
hlapnih fenolov v moštu in vinu z GC/FID
– metoda določanja vsebnosti 2-fenil etanola z GC/FID
– metoda določanja vsebnosti triptofola in tirozola v sintetičnem in naravnem
mediju s HPLC/DAD
– metoda določanja vsebnosti glutationa v grozdnem soku in vinu s HPLC/
fluorescenčni detektor
– metoda za določanje vsebnosti polifenolov v nekaterih kultivarjih jabolk s
HPLC/DAD
Kakovost analitskih postopkov smo zagotavljali s sodelovanjem v medlaboratorijskih
primerjalnih testiranjih.
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in agricultural products of the Slovene origin found in 2007. Acta chim. slov., 2009, vol. 56,
no. 2, str. 484-493, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3032424]
3. BIZAJ, Etjen, MAVRI, Jan, ČUŠ, Franc, RASPOR, Peter. Removal of ochratoxin A in Saccharomyces cerevisiae liquid cultures. S. Afr. j. enol. vitic., 2009, vol. 30, no. 2, str. 151-155,
tabele. graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3146856]
4. POGGIO, Laura, VRŠČAJ, Borut. A GIS-based human health risk assessment for urban
green space planning : an example from Grugliasco (Italy), 2009, vol. 407, str. 5961-5970,
doi: 10.1016/j.scitotenv.2009.08.026. [COBISS.SI-ID 3091816]
5. POGGIO, Laura, VRŠČAJ, Borut, SCHULIN, Rainer, HEPPERLE, Erwin, AJMONE MARSAN,
Franco. Metals pollution and human bioaccessibility of topsoils in Grugliasco (Italy). Environ.
pollut. (1987). [Print ed.], 2009, vol. 157, no. 2, str. 680-689, doi: 10.1016/j.envpol.2008.08.009.
[COBISS.SI-ID 2760808]
6. SMODIŠ ŠKERL, Maja Ivana, VELIKONJA BOLTA, Špela, BAŠA ČESNIK, Helena, GREGORC, Aleš. Residues of pesticides in honeybee (Apis mellifera carnica) bee bread and in
pollen loads from treated apple orchards. Bull. environ. contam. toxicol., 2009, vol. 83, no.
3, str. 374-377, doi: 10.1007/s00128-9762-0. [COBISS.SI-ID 3020392]
7. VRŠČAJ, Borut, VERNIK, Tomaž. The structural changes of agricultural land, their quality
and process of urbanisation in Slovenia between 2002 and 2007. Local land & soil news,
I/09, no. 28/29, str. 28-31. [COBISS.SI-ID 3006056]
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1.02 Pregledni znanstveni članek
8. PASSAMONTI, Sabina, TERDOSLAVICH, Michela, FRANCA, Raffaella, VANZO, Andreja,
TRAMER, Federica, BRAIDOT, Enrico, ELISA, Petrussa, VIANELLO, Angelo. Bioavailability
of flavonoids : a review of their membrane transport and the function of bilitranslocase
in animal and plant organisms. Current drug metabolism, 2009, vol. 10, no. 4, str. 369-394.
[COBISS.SI-ID 3036776]
1.04 Strokovni članek
9. BAVČAR, Dejan. V domačem laboratoriju. Vino (Ljubl.), dec. 2009, letn. 7, št. 4, str. 30-32.
[COBISS.SI-ID 3217256]
10. MOŽE, Špela, LUNDER, Mojca, ŽIBERNA, Lovro, VANZO, Andreja, DREVENŠEK, Gorazd.
Farmakološko aktivne spojine borovnic = Pharmacologically active constituents of blueberries,
2009, letn. 5, št. 1-2, str. 26-33. [COBISS.SI-ID 25929177]
11. SUŠIN, Janez. Rodovitnost tal v oljčnikih. Kmeč. glas, 15. apr. 2009, letn. 66, št. 15, str.
10, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2991976]
12. SUŠIN, Janez. Rodovitnost tal v sadovnjakih. Kmeč. glas, 11. mar. 2009, letn. 66, št. 10,
str. 10, tabele. [COBISS.SI-ID 2976616]
13. ŠAJN-SLAK, Alenka, VRŠČAJ, Borut. Meritve v agrometeorologiji. Dimensio, maj 2009,
leto XII, št. 14, str. 29-30. http://www.cgsplus.si/Opodjetju/bfontcolorffffffZanimivosti/RevijaDIMENSIO/tabid/939/Default.aspx. [COBISS.SI-ID 3000680]
1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
14. BABNIK, Drago, VERBIČ, Janko, SUŠIN, Janez, VERBIČ, Jože, ŽNIDARŠIČ, Tomaž.
Vpliv gnojenja s kalijem na pridelek, hranilno vrednost ter vsebnost K, Ca, P in Mg v trpežni ljuljki = The effect of potassium fertilisation on yield, nutritive value and K, Ca, P
and Mg concentration in perennial ryegrass. V: ČEH, Tatjana (ur.), KAPUN, Stanko (ur.).
Zbornik predavanj - 18. Mednarodno znanstveno posvetovanje o prehrani domačih živali
»Zadravčevi-Erjavčevi dnevi« : Radenci, 5. in 6. november 2009. Murska Sobota: Kmetijsko
gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod, 2009, str. 162-172, graf. prikazi,
tabele. [COBISS.SI-ID 3153512]
15. COETZEE, Carien, DU TOIT, Wessel Johannes, LISJAK, Klemen, NICOLAU, Laura. Vpliv
oksidacijskega stanja mošta sorte Sauvignon na vsebnost hlapnih tiolov, glutationa in metoksipirazinov = Influence of the oxidation state of Sauvignon Blanc must on the content of
volatile thiols, glutathione and metoxypyrazines. V: Vinarski dan 2009, Ljubljana, 16. november
2009, (Prikazi in informacije, 268). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2009, str. 19-28,
graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 3154536]
16. ČUŠ, Franc, BAŠA ČESNIK, Helena. Povezava med koncentracijo nekaterih prostih
terpenov in senzorično kakovostjo vina = Interaction between the concentration of certain
free terpenes and sensorial quality of wine. V: Vinarski dan 2009, Ljubljana, 16. november
2009, (Prikazi in informacije, 268). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2009, str. 5-18, graf.
prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 3154280]
17. ČUŠ, Franc, VANZO, Andreja. Koliko in katero kislino si želimo v vinu cviček PTP? =
How much and which acid is preferred for the Cviček PTP wine?. V: Vinarski dan 2009,
Ljubljana, 16. november 2009, (Prikazi in informacije, 268). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2009, str. 51-62, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3155048]
18. SIMONČIČ, Andrej, KOZMUS, Peter, ŠKERLAVAJ, Vojko, MODIC, Špela, MAVEC, Roman,
STOPAR, Matej, BAŠA ČESNIK, Helena, VELIKONJA BOLTA, Špela, GREGORČIČ, Ana. Vpliv
različnih tehnologij varstva jablan pred boleznimi in škodljivci na ostanke fitofarmacevtskih
sredstev v jabolkah = The influence of different plant protection technologies on pests and
diseases in orchards and their residues in fruits. V: MAČEK, Jože (ur.). Zbornik predavanj
in referatov 9. Slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin, Nova Gorica, 4.-5. marec 2009.
Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije, 2009, str. 31-37. [COBISS.SI-ID 3115368]
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19. SIMONČIČ, Andrej, SUŠIN, Janez, BAŠA ČESNIK, Helena, ŽNIDARŠIČ PONGRAC,
Vida, VELIKONJA BOLTA, Špela, GREGORČIČ, Ana. Proučevanje vpliva varstva hmelja
pred boleznimi in škodljivci na ostanke fitofarmacevtskih sredstev v tleh in podzemni vodi
v Sloveniji = The influence of hop protection from pests and diseases on the occurance of
plant protection product residues in soils and groundwater in Slovenia. V: MAČEK, Jože (ur.).
Zbornik predavanj in referatov 9. Slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin, Nova Gorica,
4.-5. marec 2009. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije, 2009, str. 59-64. [COBISS.
SI-ID 3115880]
20. STERNAD LEMUT, Melita, BENČINA, Marko, VANZO, Andreja, LAVRENČIČ, Primož.
Vpliv razmerij med obremenitvijo in listno površino vinske trte na kakovost grozdja in vsebnost polifenolov v vinu sorte 'Modri Pinot' (Vitis vinifera L. cv. 'Modri Pinot') = Effect of
leaf area / crop weight ratios on grape quality and wine polyphenol content of 'Pinot Noir'
cultivar (Vitis vinifera L. cv. 'Pinot Noir'). V: Vinarski dan 2009, Ljubljana, 16. november 2009,
(Prikazi in informacije, 268). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2009, str. 95-106, graf.
prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 3155304]
21. SUŠIN, Janez, ŽNIDARŠIČ PONGRAC, Vida. Osnovne značilnosti tal slovenskih hmeljišč
= Basic soil characteristics of Slovenian hop fields. V: RAK CIZEJ, Magda (ur.), ČEH, Barbara
(ur.). Zbornik simpozija : [46. seminar o hmeljarstvu z mednarodno udeležbo z naslovom »Pridelava slovenskega hmelja za jutri«]. Žalec: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije,
2009, str. 76-83, graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 2924136]
22. VERBIČ, Jože, PUHAN, Jože, HOHLER, Anton, TUMPEJ, Igor, ŽNIDARŠIČ, Tomaž,
KMECL, Veronika. Sestava, energijska vrednost in aerobna obstojnost silaže iz koruze, ki
jo je poškodovala toča = Composition, energy value and aerobic stability of silage made of
hail damaged maize. V: ČEH, Tatjana (ur.), KAPUN, Stanko (ur.). Zbornik predavanj - 18.
Mednarodno znanstveno posvetovanje o prehrani domačih živali »Zadravčevi-Erjavčevi dnevi«
: Radenci, 5. in 6. november 2009. Murska Sobota: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije,
Kmetijsko gozdarski zavod, 2009, str. 134-147, graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 3153256]
1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci
23. SUŠIN, Janez. Kako na vodovarstvenih območjih v Sloveniji knetijstvo sobiva z zahtevo
javnosti po čisti pitni vodi. V: KOMAC, Milica (ur.). Strokovno posvetovanje Kakovost pitne
vode '09, 11.-12. november 2009, Ljubljana. Ljubljana: Most do znanja, družba za izobraževanje,
2009, 7 str., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 3206760]
1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci
24. BIZAJ, Etjen, MAVRI, Jan, ČUŠ, Franc, RASPOR, Peter. Removal of ochratoxin A in
Saccharomyces cerevisiae liquid cultures. V: , str. 42, P-3. [COBISS.SI-ID 3732088]
25. ČUŠ, Franc, BAŠA ČESNIK, Helena, VELIKONJA BOLTA, Špela, GREGORČIČ, Ana.
Microbiological quality and pesticide residues of bottled wines. V: Wine microbiology and
safety: from the vineyard to the bottle (microsafetywine) : [book of abstracts. Potenza: Agricultural Faculty University of Basilicata; Lecce: CNR-Institute of Sciences of Food Production,
2009, str. 108. [COBISS.SI-ID 3166312]
26. LISJAK, Klemen, STAVER, Mario, DAMIJANIĆ, Kristijan, VANZO, Andreja, MOČIVNIK,
Barbi, VRHOVŠEK, Urška, ŠKRLJ, Marko, MOŽE, Špela. Influence of hyperreductive (oxygen
free) pressing on content of hydroxycinnamic acids in must and wine of variety Malvasia
Istriana = L'influence de la pressure hyper réductive (sans oxygene) sur la teneur en acides
hydroxycinnamiques dans le mout et le vin de la variété Malvasia Istriana = L'influsso della
pressatura iperreduttiva (senza ossigeno) sul contenuto degli acidi idrossicinnamici nel mosto e
nel vino. V: KUBANOVIĆ, Veronika (ur.). 32nd World Congress of Vine and Wine : 7th General
Assembly of the OIV, June 28th - July 3th 2009 - Zagreb - Croatia : [presentation summaries] :
7. Generalna skupština OIV-a, 28. lipnja - 3. srpnja 2009 - Zagreb - Hrvatska : [Knjiga sažetaka]
: 7eme Assemblée générale de l' OIV, 28 juni - 3 juillet 2009 - Zagreb - Croatie : [Résumés des
communications] : 7. Generalversammlung der OIV, 28 Juni - 3 Juli 2009 - Zagreb - Kroatien :
[Zusammenfassungen der Beiträge] : 7a Asamblea general de la OIV, 28 junio - 3 julio 2009 Zagreb - Croacia : [Resúmenes de comunicaciones] : 7a Assemblea generale dell' OIV, 28 giugno
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- 3 luglio 2009 - Zagabrina - Croazia : [Riassunti delle comunicazioni]. [Zagreb]: Ministarstvo
poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, [2009], str. 254. [COBISS.SI-ID 3059560]
27. PASSAMONTI, Sabina, TERDOSLAVICH, Michela, FRANCA, Raffaella, VANZO, Andreja,
TRAMER, Federica, BRAIDOT, Enrico, PETRUSSA, E., VIANELLO, Angelo. Bioavailability
of flavonoids: the role of bilitranslocase-mediated membrane transport in animal and plant
organisms. V: 4th International Conference on Polyphenols and Health : 7th to 11th December
2009, Harrogate International Centre - uk. Leeds: University of Leeds, 2009, str. 70. [COBISS.
SI-ID 3198568]
28. SIMONČIČ, Andrej, KOZMUS, Peter, ŠKERLAVAJ, Vojko, MODIC, Špela, MAVEC, Roman,
STOPAR, Matej, BAŠA ČESNIK, Helena, VELIKONJA BOLTA, Špela, GREGORČIČ, Ana.
Vpliv različnih tehnologij vastva jablan pred boleznimi in škodljivci na ostanke fitofarmacevtskih sredstev v jabolkih = The influence of different plant protection technologies on
pests and diseases in orchards and their residues in fruits. V: MAČEK, Jože (ur.). 9. slovensko posvetovanje o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo = 9th Slovenian Conference on
Plant Protection with International Participation, 4.-5. marec 2009, Nova Gorica, Slovenija.
Izvlečki referatov. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society
of Slovenia, 2009, str. 17-18. [COBISS.SI-ID 2925416]
29. SIMONČIČ, Andrej, SUŠIN, Janez, BAŠA ČESNIK, Helena, ŽNIDARŠIČ PONGRAC, Vida,
VELIKONJA BOLTA, Špela, GREGORČIČ, Ana. Posledice varstva hmelja na onesnaženih tleh
v hmeljiščih = The effects of hop protection from pests and diseases on soil pollution in hop
gardens. V: RAK CIZEJ, Magda (ur.), ČEH, Barbara (ur.). Zbornik simpozija : [46. seminar o
hmeljarstvu z mednarodno udeležbo z naslovom »Pridelava slovenskega hmelja za jutri«]. Žalec:
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, 2009, str. 120. [COBISS.SI-ID 2924392]
30. SIMONČIČ, Andrej, SUŠIN, Janez, BAŠA ČESNIK, Helena, ŽNIDARŠIČ PONGRAC,
Vida, VELIKONJA BOLTA, Špela, GREGORČIČ, Ana. Proučevanje vpliva varstva hmelja
pred boleznimi in škodljivci na ostanke fitofarmacevtskih sredstev [v] tleh in podzemni vodi
v Sloveniji = The influence of hop protection from pests and diseases on the appearance
of plant protection product residues in soils and groundwater in Slovenia. V: MAČEK, Jože
(ur.). 9. slovensko posvetovanje o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo = 9th Slovenian
Conference on Plant Protection with International Participation, 4.-5. marec 2009, Nova
Gorica, Slovenija. Izvlečki referatov. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant
Protection Society of Slovenia, 2009, str. 19. [COBISS.SI-ID 2925928]
31. VANZO, Andreja, VRHOVŠEK, Urška, FRANCESCHI, Pietro, TRAMER, Federica, PASSAMONTI, Sabina, MATTIVI, Fulvio. Target versus non-target analytical approach for describing
the metabolism of anthocyanins in rat. V: NuGOweek 2009. [S.l.]: European Nutrigenomics
Organisation, [2009?], str. 123. [COBISS.SI-ID 3129448]
32. VANZO, Andreja, VRHOVŠEK, Urška, TRAMER, Federica, MATTIVI, Fulvio, PASSAMONTI, Sabina. Accumulation of grape polyphenols in the rat kidney. V: 4th International
Conference on Polyphenols and Health : 7th to 11th December 2009, Harrogate International
Centre - uk. Leeds: University of Leeds, 2009, str. 252. [COBISS.SI-ID 3197800]
33. VERNIK, Tomaž. The importance of monitoring and preserving C-pools in organic matter
rich soils. V: ČUSTOVIĆ, Hamid (ur.). Soil protection activities and soil quality monitoring
in south eastern Europe : the conference corresponds with the 60th anniversary work of dr.
Husnija Resulović, prof. emeritus. Sarajevo: Udruženje za proučavanje zemljišta/tla u Bosni
i Hercegovini, 2009, str. 67. [COBISS.SI-ID 3054952]
34. VRHOVŠEK, Urška, VANZO, Andreja, TRAMER, Federica, FRANCESCHI, Pietro, MATTIVI,
Fulvio, PASSAMONTI, Sabina. Target versus non-target analytical approach for describing
metabolism of anthocyanins in rat. V: Metabolomics Society`s 5th Annual International Conference, Aug 30 - Sept 2, 2009, Edmonton, Canada : final program. Edmonton: [s.n.], 2009,
str. 183-184. [COBISS.SI-ID 3119208]
35. VRŠČAJ, Borut. Soil sealing in Slovenia - the extent and need for soil protection. V: ČUSTOVIĆ, Hamid (ur.). Soil protection activities and soil quality monitoring in south eastern
Europe : the conference corresponds with the 60th anniversary work of dr. Husnija Resulović,
prof. emeritus. Sarajevo: Udruženje za proučavanje zemljišta/tla u Bosni i Hercegovini, 2009,
str. 52. [COBISS.SI-ID 3059048]
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36. ŽIBERNA, Lovro, LUNDER, Mojca, MOŽE, Špela, VANZO, Andreja, DREVENŠEK, Gorazd. Cardioprotective effects of bilberry extract on ischemia-reperfusion-induced injury in
isolated rat heart, 2009, letn. 9, suppl. 2, str. 24. [COBISS.SI-ID 26551513]
37. ŽIBERNA, Lovro, LUNDER, Mojca, MOŽE, Špela, VANZO, Andreja, DREVENŠEK, Gorazd. Protective role of bilberry extract in the ischemic-reperfusion injury in the isolated
rat heart. V: 4th International Conference on Polyphenols and Health : 7th to 11th December
2009, Harrogate International Centre - uk. Leeds: University of Leeds, 2009, str. 166. [COBISS.
SI-ID 3198056]
38. ŽIBERNA, Lovro, LUNDER, Mojca, MOŽE, Špela, VANZO, Andreja, DREVENŠEK, Gorazd, PASSAMONTI, Sabina. Involvement of bilitranslocase in the vasodilatation activity of
bilberry (Vaccinium myrtillus L.) extract. V: 4th International Conference on Polyphenols and
Health : 7th to 11th December 2009, Harrogate International Centre - uk. Leeds: University of
Leeds, 2009, str. 367. [COBISS.SI-ID 3198312]
1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
39. BOLE, David, BREG VALJAVEC, Mateja, LAH, Karin, SUŠIN, Janez, VRŠČAJ, Borut.
Metode dela. V: JAMNIK, Brigita, SMREKAR, Aleš, VRŠČAJ, Borut, KLADNIK, Drago. Vrtičkarstvo v Ljubljani, (Geografija Slovenije, 21). Ljubljana: Založba ZRC, 2009, str. 34-51, ilustr.
[COBISS.SI-ID 30403117]
40. JAMNIK, Brigita, KLADNIK, Drago, VRŠČAJ, Borut. Poudarki in zaključki. V: JAMNIK,
Brigita, SMREKAR, Aleš, VRŠČAJ, Borut, KLADNIK, Drago. Vrtičkarstvo v Ljubljani, (Geografija
Slovenije, 21). Ljubljana: Založba ZRC, 2009, str. 199-205. [COBISS.SI-ID 30406189]
41. SIMONČIČ, Andrej, SUŠIN, Janez, VRŠČAJ, Borut, BREG VALJAVEC, Mateja. Pridelki.
V: JAMNIK, Brigita, SMREKAR, Aleš, VRŠČAJ, Borut, KLADNIK, Drago. Vrtičkarstvo v Ljubljani, (Geografija Slovenije, 21). Ljubljana: Založba ZRC, 2009, str. 157-164, ilustr., zvd., graf.
prikazi. [COBISS.SI-ID 30405165]
42. SUŠIN, Janez, SIMONČIČ, Andrej. Obdelovanje vrtičkov. V: JAMNIK, Brigita, SMREKAR, Aleš, VRŠČAJ, Borut, KLADNIK, Drago. Vrtičkarstvo v Ljubljani, (Geografija Slovenije,
21). Ljubljana: Založba ZRC, 2009, str. 149-156, ilustr., zvd., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID
30404909]
43. SUŠIN, Janez, VERNIK, Tomaž, VRŠČAJ, Borut, SIMONČIČ, Andrej. Tla vrtičkov. V:
JAMNIK, Brigita, SMREKAR, Aleš, VRŠČAJ, Borut, KLADNIK, Drago. Vrtičkarstvo v Ljubljani,
(Geografija Slovenije, 21). Ljubljana: Založba ZRC, 2009, str. 85-98, ilustr., zvd., graf. prikazi.
[COBISS.SI-ID 30403885]
44. VERNIK, Tomaž, VRŠČAJ, Borut, SUŠIN, Janez, SIMONČIČ, Andrej. Vrtičkarstvo v
urbanem okolju. V: JAMNIK, Brigita, SMREKAR, Aleš, VRŠČAJ, Borut, KLADNIK, Drago.
Vrtičkarstvo v Ljubljani, (Geografija Slovenije, 21). Ljubljana: Založba ZRC, 2009, str. 52-62,
ilustr. [COBISS.SI-ID 30403373]
45. VRŠČAJ, Borut, VERNIK, Tomaž, NARTNIK, Miha, JAMNIK, Brigita. Vpliv vrtičkarstva
na kakovost tal in podzemne vode. V: JAMNIK, Brigita, SMREKAR, Aleš, VRŠČAJ, Borut,
KLADNIK, Drago. Vrtičkarstvo v Ljubljani, (Geografija Slovenije, 21). Ljubljana: Založba ZRC,
2009, str. 165-171, ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 30405421]
1.20 Predgovor, spremna beseda
46. JAMNIK, Brigita, SMREKAR, Aleš, VRŠČAJ, Borut. Uvod. V: JAMNIK, Brigita, SMREKAR,
Aleš, VRŠČAJ, Borut, KLADNIK, Drago. Vrtičkarstvo v Ljubljani, (Geografija Slovenije, 21). Ljubljana: Založba ZRC, 2009, str. 15-29, ilustr., graf. prikazi, zvd. [COBISS.SI-ID 30359853]
1.21 Polemika, diskusijski prispevek
47. NEMANIČ, Julij, KOCJANČIČ, Mitja, WONDRA, Mojmir, ČUŠ, Franc, BAVČAR, Dejan.
Kdo naj sodi o vinu : komentar k članku s tem naslovom avtorja Roberta Gorjaka. Vino
(Ljubl.), jun. 2009, letn. 7, št. 2, str. 33-35. [COBISS.SI-ID 3064936]
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1.22 Intervju
48. LISJAK, Klemen. Formirajte institut za poddrška izvovot na vino. Kapital (Skope), 2009,
str. 43. [COBISS.SI-ID 3134568]
49. LISJAK, Klemen. Tajnata za dolg i zdrav život e vo vinoto. TEA moderna, 2009, god. 10,
br. 476, str. [22]-25. [COBISS.SI-ID 3177832]
1.25 Drugi članki ali sestavki
50. JAMNIK, Brigita, KLADNIK, Drago, POLAJNAR HORVAT, Katarina, SIMONČIČ, Andrej,
SMREKAR, Aleš, SUŠIN, Janez, VERNIK, Tomaž, VRŠČAJ, Borut. Terminološki slovarček.
V: JAMNIK, Brigita, SMREKAR, Aleš, VRŠČAJ, Borut, KLADNIK, Drago. Vrtičkarstvo v Ljubljani, (Geografija Slovenije, 21). Ljubljana: Založba ZRC, 2009, str. 206-214. [COBISS.SI-ID
30406445]
51. SUŠIN, Janez. Varstvo voda pred onesnaženjem z nitrati iz kmetijskih virov na vodovarstvenih območjih. V: Urejanje prostora na vodovarstvenih območjih : seminar : torek, 6. oktober
2009, Ljubljana. Ljubljana: E-net okolje d.o.o., 2009, str. 27-34. [COBISS.SI-ID 3130472]
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52. BAVČAR, Dejan. Kletarjenje danes. 2. dopolnjena izd. Ljubljana: Kmečki glas, 2009. 295
str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-203-357-6. [COBISS.SI-ID 247489536]
2.08 Doktorska disertacija
53. BAŠA ČESNIK, Helena. Postopki ugotavljanja vsebnosti ostankov fitofarmacevtskih sredstev
v sadju in zelenjavi slovenskih tržnih pridelovalcev : doktorska disertacija = Procedures for
determination of plant protection product residues in fruit and vegetables of Slovene market
producers : doctoral dissertation. Ljubljana: [H. Baša Česnik], 2009. V, 66 f., tabele, graf.
prikazi. [COBISS.SI-ID 6148729]
2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav
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55. GREGORČIČ, Ana, BAŠA ČESNIK, Helena, VELIKONJA BOLTA, Špela, ŽNIDARŠIČ
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BOLTA, Špela, ŽNIDARŠIČ PONGRAC, Vida, GREGORČIČ, Ana, BERGANT, Jani, LAPAJNE,
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poročilo : Naročnik: Mestna občina Ljubljana, (KIS - Študije po naročilu, 490). Ljubljana:
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2.23 Patentna prijava
62. GODEŠA, Tone, JEJČIČ, Viktor, VRŠČAJ, Borut. Naprava za jemanje strukturno neporušenih vzorcev tal : zahteva za podelitev patenta. Ljubljana: Patentna pisarna, 22.7.2009.
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72. BAUMGARTNER, Matjaž, ČUŠ, Franc. Novost na podroeju plo ene filtracije - BECOPAD : predavanje na posvetu Vinarski dan, Ljubljana, 16. nov. 2009. 2009. [COBISS.SI-ID
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Barbi, MOŽE, Špela, VRHOVŠEK, Urška, ŠKRLJ, Marko. Influence of hyperreductive (oxygen
free) pressing on content of hydroxycinnamates in must and wine of cv. malvasia istriana : poster
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75. SUŠIN, Janez. Osnovne značilnosti poljedelskih njiv na Primorskem s poudarkom na
njivah v Vipavski dolini : predavanje na posvetu Poljedelski dan, Bilje, 5. feb. 2009. 2009.
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79. VERNIK, Tomaž, VRŠČAJ, Borut, SUŠIN, Janez. Kakovost tal - organska snov v tleh :
predavanje na izobraževanju kmetijskih svetovalcev: Kmetijsko okoljski kazalci - stanje, trendi
in primerjava z državami EU, organizator: Kmetijski inštitut Slovenije in Kmetijsko gozdarska
zbornica Slovenije, Ljubljana, 12. nov. 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 3163240]
80. VRŠČAJ, Borut. Sprememba rabe zemljišč : predavanje na izobraževanju kmetijskih svetovalcev: Kmetijsko okoljski kazalci - stanje, trendi in primerjava z državami EU, organizator:
Kmetijski inštitut Slovenije in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Ljubljana, 12. nov. 2009.
2009. [COBISS.SI-ID 3163752]
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81. ČUŠ, Franc, VANZO, Andreja. Biološki razkis pri vinu cviček PTP - da ali ne? : predavanje
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Cape Town, South Africa, 28-30 July 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 3064424]
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84. VERNIK, Tomaž. Dejavniki ki vplivajo na dinamiko ogljika v šotnih tleh visokih barji v
Walesu (VB) : vabljeno predavanje v okviru »Predavanja Pedološkega društva Slovenije«, 12.
mar. 2009 v Ljubljani. 2009. [COBISS.SI-ID 3004520]
85. VERNIK, Tomaž. Ogljični odtis : vabljeno predavanje na seminarju Ogljični odtis : podnebno-energetski kazalnik za podjetja in organizacije, Koper, 9. junij 2009. 2009. [COBISS.
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Podbočje, 4. nov. 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 3219304]
95. BAVČAR, Dejan. Zaznave vonjev v vinu : Tečaj iz senzorične analize vina, KGZ Novo mesto,
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101. KMECL, Veronika. Analitika in kriteriji, s katerimi opredeljujemo kakovost medu v okviru
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102. SUŠIN, Janez. Dobra kmetijska praksa gnojenja v trajnih nasadih: pomen pravilnega
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Laporje pri Slovenski Bistrici, 18. apr. 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 3002984]
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103. SUŠIN, Janez. Kmetovanje vodovarstvenih območjih Ljubljanskega barja : predavanje v
organizaciji KGZ Ljubljana, Kmetijskega inštituta Slovenije, Ig, 11. mar. 2009. 2009. [COBISS.
SI-ID 2970216]
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105. SUŠIN, Janez. Praktična izvedba hitrega nitratnega testa in izdelava gnojilnega nasveta
: predavanje v organizaciji Pedološkega društva Slovenije, Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, Ljubljana, 30. sep. 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 3126376]
106. SUŠIN, Janez. Predlagani pogoji kmetovanja znotraj vodovarstvenih območij Savinjske
kotline : predavanje v organizaciji Občine Dobrna, Ministrstva za okolje in prostor RS, Kmetijsko
gozdarskega zavoda Celje, Dobrna, Celje, 11. feb. 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 2913384]
107. SUŠIN, Janez. Predstavitev osnutka Uredbe o nadomestilu za zmanjšanje dohodka iz
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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
BREGAR Zvonko

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

C

I

Č

J

CUNDER Tomaž
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

IVANOVIČ Boris
JANEŠ Lucija
JEJČIČ Viktor
JENKO Janez
JERETINA Alijana
JERETINA Janez
JUŽNIK Marjan

K

KALAČ Ferida
KARNEL Irena
KERN Marjan
KLOPČIČ Mihael
KLOPČIČ Roman
KMECL Veronika
KMETIČ CEGLAR Ivanka
KNAPIČ Matej
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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

PANKER ČERNOŠ Marija
PEČNIK Bojan
PELENGIĆ Radojko
PER Boštjan
PERPAR Tomaž
PIPAN Barbara
PINTAR Marjeta
PIPAN Mojca
PODBOJ RONTA Aleksandra
PODGORŠEK Irena
PODGORŠEK Peter
POJE Tomaž
POVŠE Valentina

LEBAR Majda
LESKOVŠEK Robert
LIPAVIC Boštjan
LISJAK Klemen
LOGAR Betka
LOKAR Vesna
LUKAČ Branko

R

M

S

MARINČEK Lili
MARTINČIČ Tanja
MAVEC Roman
MAVRIČ PLEŠKO Irena
MECHORA Marko
MEDJEDOVIĆ Ajda
MEGLIČ Vladimir
MODIC Špela
MOLJK Ben
MUNDA Alenka

N

NAKRST Mitja

O

OBAL Andrej
OPARA Andreja
ORSON Andreja
OVIJAČ Aleksander
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P

REBEC Marjeta
REBERNIK Maja
REDNAK Miroslav
ROSTOHAR Katja
RUDOLF PILIH Katarina
RUTAR Romana
SADAR Marija
SAJE Boštjan
SCHROERS Hans-Josef
SIMONČIČ Andrej
SKET Tomaž
SKOK Pavle
SMODIŠ ŠKERL Maja Ivana
SMOLNIKAR Jakob
SOKLIČ Mateja
SOMRAK GRIMŠIČ Ana
STOPAR Matej
STRAJNAR Polona
SUHADOLNIK Mojca
SUHADOLNIK Peter
SUŠIN Janez

Š

ŠEGULA Blaž
ŠIRCA Saša
ŠKERLAVAJ Vojko

Kmetijski inštitut Slovenije

ŠKOF Mojca
ŠKRLEP Martin
ŠTEBE Tine
ŠTEFANČIČ Breda
ŠUŠTAR VOZLIČ Jelka
ŠUŠTAR Jože

VERNIK Tomaž
VIRŠČEK MARN Mojca
VOLK Tina
VOLOVLEK Frančišek
VRŠČAJ Borut

T

ZADRGAL Viktor
ZAGORC Barbara
ZAJC Jožica
ZEMLJIČ Andrej
ZIDARIČ Igor

TESTEN Stanislav
TRČEK Franc

U

UGRINOVIĆ Kristina
URBANČIČ ZEMLJIČ Meta
UREK Gregor

V

VANZO Andreja
VELIKONJA BOLTA Špela
VERBIČ Janko
VERBIČ Jože

Z

Ž

ŽABJEK Andreja
ŽERJAV Metka
ŽITEK Drago
ŽITKO Bernarda
ŽNIDARŠIČ Tomaž
ŽNIDARŠIČ PONGRAC Vida
ŽVOKELJ Lucija
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