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Predgovor

Spoštovani,
leto 2010 si bomo zapomnili predvsem po gospodarski in finančni krizi, ki se
je v precejšnji meri odrazila tudi pri našem poslovanju. Čeprav smo predvideli
težko leto in se nanj tudi pripravili, nismo pričakovali, da bomo tekom leta
deležni tolikšnih popravkov glede obsega že dogovorjenih strokovnih nalog s
strani naših ustanoviteljev, kjer je prišlo do sprememb programov in s tem
posledično zmanjšanja sredstev. Nekaterih že dogovorjenih in napovedanih
aktivnosti oziroma razpisov pa v letu 2010 sploh ni bilo. K temu je potrebno
dodati tudi zmanjšanje sredstev prejetih od Agencije za raziskovalno dejavnost
RS (ARRS) iz naslova temeljnih in aplikativnih projektov, kjer smo na razpisu v
letu 2009 zabeležili podpovprečni izplen, ki se je negativno odrazil na sredstvih
v letu 2010. Pri tem želimo ponovno izpostaviti eno temeljnih težav našega
poslovanja, to je zelo nizek odstotek programskega financiranja na področju
znanosti, ki znaša manj kot 0,1 FTE/raziskovalca oziroma v povprečju od 2 do
3 krat manj od primerljivih tehnoloških javnih raziskovalnih zavodov. Posledica
tega je, da veliki inštituti postajajo še večji, manjši pa se srečujejo s čedalje
večjimi težavami. Tako majhen odstotek stabilnega vira financiranja, ki je hkrati
precej nedorečen, neobvezujoč in nereden, nam v zadnjih letih zelo otežuje
delo, saj povzroča precejšnje težave pri kreiranju programov dela in z njimi
povezane finančne konstrukcije.
Končni podatki kažejo, da so se glede na leto 2009 prihodki v letu 2010 znižali
za 376.264 EUR. V absolutnem znesku so se sicer največ znižali prihodki za
raziskovalno dejavnost, ki jo financira ARRS in sicer za 149.902 EUR. Manj
sredstev je bilo predvsem na račun manjšega financiranja investicijskega
vzdrževanja ter manjših sredstev za temeljne in aplikativne projekte, in to
kljub temu, da smo v letu 2010 kot koordinatorji ali sodelujoča organizacija
sodelovali pri 10 projektih temeljnega in aplikativnega raziskovanja in 33
projektih ciljnega raziskovalnega programa (CRP). Število projektov CRP se je v
letu 2010 zaradi razpisa v tem letu precej povečalo, vendar pa so vrednosti teh
projektov v primerjavi z aplikativnimi in temeljnimi projekti izredno podcenjene,
zaradi česar število projektov ne odraža nujno tudi finančne uspešnosti. Za
ilustracijo lahko navedem, da smo s sodelovanjem pri 33 projektih CRP v letu
2010 pridobili zgolj 309.605 EUR, kar predstavlja nekaj več kot vrednost treh
4

Kmetijski inštitut Slovenije

malih aplikativnih projektov. Dodatno pa sodelujemo tudi pri devetih evropskih
okvirnih programih ter štirinajstih drugih mednarodnih projektih.
Za razliko od višine prihodkov v strukturi prihodkov ni bilo večjih sprememb
glede na prejšnje leto. Deleža ARRS ter Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano sta znašala v prihodku skupaj 77,7 % oziroma 1,3 odstotne točke
več kot v letu 2009. Delež prodaje blaga in storitev je v letu 2010 dosegel 17,5
%, delež vseh tržnih prihodkov, ki poleg prodaje blaga in storitev vključuje
še prihodke od subvencij, finačne in druge poslovne prihodke pa 17,8 %.
Gospodarska kriza pa se je odrazila tudi na tržnem delu naše dejavnosti. Prihodki
na trgu so se v primerjavi s predhodnim letom znižali za 9,6 %, v največji meri
zaradi izpada naloge spremljanja ostankov FFS v kmetijskih pridelkih, kjer v
letu 2010 javnega razpisa sploh ni bilo, ter zaradi zmanjšanja števila analiz, ki
jih opravlja centralni laboratorij za različne naročnike. Na odhodkovni strani
smo v primerjavi z letom 2009 zmanjšali stroške za 0,2 % oz. za 14.135 EUR,
stroški bruto plač pa so bili manjši za 1,0 %.
Ob koncu leta 2010 je bilo na inštitutu zaposlenih 156 ljudi, prav toliko kot
ob začetku leta. Pri kadrovanju še naprej sledimo dvema ciljema. Prizadevamo
si, da je le-to v skladu z našimi finančnimi zmožnostmi in da zaposlujemo
le sodelavce, ki nam omogočajo izvajati naše aktivnosti na področjih, ki naše
delo dopolnjujejo ali nadgrajujejo. Med zaposlenimi je bilo 83 raziskovalcev,
pri čemer se je število doktorjev znanosti povečalo na 32.
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 tudi v letu 2010 namenili precejšnja sredstva. Vrednost vseh naložb in
investicijskega vzdrževanja je v letu 2010 dosegla 859.270 EUR, od tega je ARRS
prispevala 60 % sredstev (264.600 EUR) za nakup tekočinskega kromatografa,
lastna amortizacijska sredstva pa so bila  556.102 EUR.
Glede investicij povezanih z reševanjem prostorske stiske je v letu 2010 prišlo
do spremembe, saj so se aktivnosti v povezavi z gradnjo Centra za raziskave in
diagnostiko škodljivih organizmov, genetiko in fiziologijo rastlin ustavile zaradi
namere po prestavitvi celotne dejavnosti Kmetijskega inštituta Slovenije (KIS)
iz Ljubljane na območje Jabelj. To je povezano z našim drugim nedokončanim
projektom v letu 2010 in sicer s prostorsko in statusno ureditvijo območja Jabelj, ki
ga kljub že nekajletnim aktivnostim nismo uspeli realizirati, potem ko smo že leta
2006 z ostalima soustanoviteljema (Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani ter
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) pričeli z aktivnostmi v smislu
definiranja dokončnega statusa in funkcije Centra za pospeševanje kmetijstva
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in razvoj podeželja Jable. KIS naj bi kot ustanovitelj prevzel odgovornost za
vodenje ter uresničevanje kmetijsko okoljskih razvojnih programov na Jabljah.
Skupaj z Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, ki v imenu KIS
in Vlade RS koordinira ter vodi postopek prenosa ustanoviteljskih obveznosti,
nam tudi v letu 2010 zaradi dodatnih zahtev Vlade RS ni uspelo izpeljati te
priključitve ter posledično reorganizacije inštituta. Resnično upam, da bomo
v letu 2011 dokončno uredili tako status Jabelj kot tudi potrdili in pripravili
načrte ureditve območja Jabelj za potrebe naše dejavnosti.
Za razliko od preteklih let lahko zaključimo, da v letu 2010 sicer nismo uresničili
osnovnega cilja, to je pozitivnega poslovnega izida, večino ostalih zastavljenih
ciljev, vsaj tistih, ki so bili v naši moči, pa smo v celoti uresničili. Pri tem pa
gre kot vedno zahvala našim sodelavcem kot tudi zunanjim sodelavcem ter
ustanovam, s katerimi uspešno sodelujemo.
Direktor:
doc. dr. Andrej Simončič

Foreword

At the Agricultural Institute of Slovenia (AIS) the year 2010 will be remembered
mainly by the economic and financial crisis which was to the great extent
reflected in our management. In spite of the fact that we had anticipated a
difficult year and that we were prepared for it, we did not expect already during
the year to be subjected to such an extent of corrections of the previously
arranged expert projects by the side of our founders who had altered the
programs and, consequently, reduced the financial support. Some previously
agreed upon and announced activities and bids did not even take place in
2010. In addition to that, we received reduced financial support from the
Agency for Research Activity of the Republic of Slovenia (ARRS) concerning
basic and applied projects in which we witnessed an under the average result
at the bid presented in 2009 which was negatively reflected in the financial
support received in 2010. We would also like to point out one of the basic
difficulties of our management, i.e. a very low percentage of program financing
in the field of science which amounts to less than 0.1 FTE/researcher and/
or on the average from 2 to 3 times less than the comparable technological
public research institutions resulting in the fact that larger institutes get even
larger and smaller institutes face increasingly more severe issues. Such a small
percentage of stable source of financial support being at the same time pretty
much undefined, non-compulsive and irregular, has made our work difficult
over the last few years by causing considerable difficulties at the creation of
our work programs and financial constructions related to them.
From the final data it is evident that with regard to 2009 the revenues in 2010
were reduced by 376,264 EUR. In the absolute amount the revenues in the
research activity financed by ARRS were cut most severely, i.e. by 149,902
EUR. Lesser amount of financial support was allocated mainly at the expense of
lesser financial support intended for investment maintenance and for basic and
applied projects, in spite of the fact that in 2010 we participated as coordinators
or participating organisation in 10 projects of basic and applied research and
in 33 projects of Target Research Program (TRP). The number of TRP projects
has considerably increased in 2010 due to the relevant bid, however, the value
of these projects in comparison with the applied and basic projects is extremely
underrated which is the reason why the number of projects does not necessarily
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reflect a financial efficiency. As an illustration it may be pointed out that by
participating in 33 TRP projects in 2010 we acquired only 309,605 EUR, which
presents a little more than the value of three small size applied projects. In
addition to that, we have been participating in nine European Frame Programs
and in fourteen other international programs.
In distinction to the amount of revenues no greater changes occurred in the
structure of revenues with regard to the previous year. The share of ARRS
and that of Ministry of Agriculture, Forestry and Food (MAFF) in the income
amounted to 77.7 % or 1.3 percentage points more than in 2009. The share of
commodities and services sold reached 17.5 % in 2010, and the share of all
market revenues including – beside commodities and services sold – revenues
from subsidies, financial and other business revenues reached 17.8 %. The
economic crisis was also reflected in the market part of our activities. The
revenues from the market were lower by 9.6 % in comparison with the previous
year, to the greatest extent due to the falling out of the project concerning the
monitoring of plant protection product residues found in agricultural commodities
for which there was no public bid in 2010, and due to the reduced number
of analyses carried out by Central Laboratories for different clients. As far as
the expenditures are concerned the costs were reduced by 0.2 % or 14,135
EUR in comparison with 2009 and the costs of gross salaries were reduced
by 1.0 %.
At the end of 2010 there were 156 persons employed at the Institute, which is
the same number as at the beginning of the year. At the staff policy we have
continued to follow two goals. We are striving to stick to our financial capacities
and to employ only those persons who help us perform our activities in the fields
that complement and upgrade our work. There were 83 researchers among the
employed persons with the number of doctors of science amounting to 32.

Kmetijski inštitut Slovenije

from Ljubljana to the area of Jablje. This is connected with our second
unfinished project in 2010, i.e. the spatial and status regulation of the Jablje
Centre which we had not been able to realise in spite of several year ongoing
activities after having started already in 2006 with the other two cofounders
(Biotechnical Faculty of the University in Ljubljana and MAFF) the activities in
the sense of defining the final status and function of the Centre for Extension
of Agriculture and Development of Rural Areas at Jablje. The AIS as a founder
ought to take over the responsibility of leadership and realisation of agricultural
environmental development programs in Jablje. Together with the Ministry of
High Education, Science and Technology which in the name of AIS and the
Government of the Republic of Slovenia coordinates and leads the procedure
of transfer of founder obligations, in 2010, too, we have not succeeded in
realising this annexation and, consequently, the reorganisation of the AIS due
to additional requirements of the Government. I sincerely hope that in 2011
we will attain the final regulation of the status of Jablje and confirm and
prepare the necessary plans for the Jablje Centre to meet the requirements of
our activities.
By distinction of the past years it may be concluded that in 2010 we have not
realised our basic goal, i.e. a positive business result, but we have fully put into
effect the majority of the goals set, at least those that were within our power.
All this thanks to our colleagues and external co-workers and institutions with
which we have cooperated successfully.
Director:
Dr. Andrej Simončič

Last year a number of our colleagues collaborated in frame of 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 at the Institute were devoted to
research equipment and investment maintenance in 2010, too. The value of all
investments and investment maintenance in 2010 amounted to 859,270 EUR of
which the ARRS contributed 60 % (264.600 EUR) for the purchase of liquid
chromatographer while our own depreciation funds were 556,102 EUR.
With regard to the investments related to the solution of spatial requirements
a change occurred in 2010 since the activities concerning the construction of
the Centre for Research and Diagnostics of Harmful Organisms, Genetics and
Physiology were stopped due to the possible transfer of all the AIS activities
8
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Organiziranost in poslovanje

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 2010
** na novo sprejeti delavec v letu 2010
10
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DRUGI SODELAVCI UPRAVE
Marija DOŠEN
Jože HANČ
Andrej KOKALJ
Marjeta REBEC
Mojca SUHADOLNIK*
Peter SUHADOLNIK

ODDELEK ZA POLJEDELSTVO IN SEMENARSTVO
Predstojnik doc. dr. Vladimir MEGLIČ
Raziskovalci
Zoran ČERGAN
mag. Peter DOLNIČAR
dr. Petra KOZJAK
Branko LUKAČ**
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
Tanja ZADRAŽNIK
Andrej ZEMLJIČ
Drago ŽITEK
Tehnični in drugi sodelavci
Tadej ABSEC
Safija ADROVIĆ
Halil AGOVIĆ
Matjaž DREMELJ
Fanika HITI
Marjan JUŽNIK
Ferida KALAČ
Marjan KERN*
Elizabeta KOMATAR
Marija KREGAR
Boštjan LIPAVIC
Andrej OBAL
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Aleksander OVIJAČ
Ivana PANTIČ**
Boštjan PER
Valentina POVŠE
Gašper SLATNAR**
Jože ŠUŠTAR
Stanislav TESTEN
Franc TRČEK
Viktor ZADRGAL

ODDELEK ZA ŽIVINOREJO
Predstojnik dr. Drago BABNIK
Raziskovalci
dr. Drago BABNIK
Nina BATOREK**
doc. dr. Marjeta ČANDEK POTOKAR
prof. dr. Aleš GREGORC
Anja HORVAT**
Janez JENKO
mag. Janez JERETINA
Manca KNAP**
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
Mihael KLOPČIČ
Marjan KOKALJ
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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

14

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

Tehnični in drugi sodelavci
Roman KLOPČIČ
Roman MAVEC
Boštjan SAJE
Pavle SKOK*
Jakob SMOLNIKAR
Marko TROBEVŠEK**

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

ODDELEK ZA VARSTVO RASTLIN

ODDELEK ZA EKONOMIKO KMETIJSTVA

Predstojnik doc. dr. Gregor UREK

Predstojnik doc. dr. Miroslav REDNAK

Raziskovalci
Jana FRANK*
dr. Barbara GERIČ STARE
Barbara GRUBAR**
Matej KNAPIČ
Janja LAMOVŠEK
dr. Irena MAVRIČ PLEŠKO
Ajda MEDJEDOVIĆ
mag. Špela MODIC
dr. Alenka MUNDA
Polon STRAJNAR

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

Tehnični sodelavec
Anton GJERGEK

Tehnični in drugi sodelavci
Darja BERNARDIČ
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Oddelek za
ekonomiko
kmetijstva

*  Akreditacija COFRAC
** Akreditacija ISTA

Semenski
laboratorij**

Diagnostični
laboratorij

Oddelek za
kmetijsko
tehniko
Oddelek za
živinorejo

Direktor

Sistem
kakovosti
in
meroslovje
Znanstveni
svet

Oddelek
za varstvo
rastlin
Oddelek za
sadjarstvo in
vinogradništvo
Oddelek za
poljedelstvo
in semenarstvo

*     delavec, ki je odšel v letu 2010
**    na novo sprejeti delavec v letu 2010

Upravni odbor

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

ORGANIZACIJSKA SHEMA KMETIJSKEGA INŠTITUTA SLOVENIJE

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
Janez SUŠIN
Marjan ŠINKOVEC**
dr. Andreja VANZO
dr. Špela VELIKONJA BOLTA
mag. Tomaž VERNIK
dr. Borut VRŠČAJ
mag. Vida ŽNIDARŠIČ PONGRAC

Centralni
laboratorij

Predstojnik dr. Ana GREGORČIČ

Enološki
aboratorij*

Uprava

CENTRALNI LABORATORIJ

Agrokemijski
laboratorij*

Kmetijski inštitut Slovenije

Poročilo o delu 2010

17

Kmetijski inštitut Slovenije

Poročilo o delu 2010

ZAPOSLOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE

Število zaposlenih v zadnjih letih

V letu 2010 je z Inštituta odšlo devet (9) delavcev (ena se je upokojila Marjanka
Panker Černoš, ostalim je poteklo delovno razmerje za določen čas ali so odšli
v drugo organizacijo Jana Frank, Lucija Žvokelj, Mojca Suhadolnik, Marjan
Kern, Branko Lukač, Pavle Skok, Tina Manja Bastar, in Frančišek Volovlek),
na novo se je zaposlilo devet (9) delavcev od tega dva mlada raziskovalca
(Branko Lukač in Nina Batorek) in sedem na druga delovna mesta (Gašper
Slatnar, Ivana Pantić, Barbara Grubar, Marko Trobevšek, Marjan Šinkovec,
Manca Knap in Anja Horvat).
Pregled zaposlenih po izobrazbi od leta 1956 dalje

18

Leto

Doktorat

Magisterij

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
2010

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

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

Diploma
II. stopnje
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
50

Srednja
šola
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
53

Nižja
izobrazba
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
6

Skupaj
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
156

Gibanje zaposlenih
Na začetku leta
Med letom odšli
Med letom prišli
Število na koncu leta

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

2010
156
9
9
156

2006
73
40
23
14
150

2007
81
37
21
13
152

2008
85
40
20
12
157

2009
84
43
19
   10
156

2010
83
44
23
6
156

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

2004
66
39
20
14
139

2005
71
40
20
13
144

V letu 2010 je doktoriral en raziskovalec Martin Škrlep. Status mladega
raziskovalca  nadaljujejo Katja Rostohar, Polona Strajnar, Jure Kolarič, Robert
Leskovšek, Barbara Pipan, Tanja Zadražnik, Mateja Soklič, Janja Lamovšek in
Ajda Medjedovič.. Letos sta pridobila status mladega raziskovalca Branko Lukač
in Nina Batorek. Skupaj imamo 11 mladih raziskovalcev oziroma raziskovalk.
Starostna struktura raziskovalcev
Starost / Leto
do 30 let
30 do 40 let
40 do 50 let
50 do 60 let
nad 60 let
Skupaj

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

2010
12
20
35
13
3
83

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

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

35

33

35

28

38

33

50

132

127

155

149

194

177

175

14

15

19

10

36

27

16

57

40

41

30

53

34

37

107

94

98

90

58

55

51

51

67

121

155

146

155

154
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ORGANI UPRAVLJANJA

Struktura raziskovalcev po nazivih
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Znanstveni svetnik

Naziv / Leto

4

4

5

5

8

9

9

Višji znan. sodelavec

5

4

3

3

2

3

4

Znanstveni sodelavec

4

4

4

6

6

5

4

Strok. razisk. svetnik

2

3

3

5

5

5

5

Višji strok. razisk. sodelavec

3

4

4

2

1

1

1

Strok. razisk. sodelavec

7

7

8

10

12

12

9

Redni profesor

-

-

-

-

-

-

-

Izredni profesor

-

1

1

1

1

1

1

Docent

7

7

6

8

8

9

10

Struktura raziskovalcev po izobrazbi
Izobrazba / Leto

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Doktorat

24

25

26

31

32

31

32

Magisterij

14

15

14

15

16

15

15

Visoka

28

31

33

35

37

38

36

Skupaj

66

71

73

81

85

84

83

UPRAVNI ODBOR
Ustanoviteljica Vlada Republike Slovenije je imenovala pet članov:
– 	na predlog ministrstva pristojnega za raziskovalno dejavnost dr. Marija
Osvald, mag. Marko Vizjak in Franc Režonja,
– 	na predlog ministrstva pristojnega za okolje Tone Hrovat,
– 	na predlog ministrstva pristojnega za kmetijstvo Janez Pirc.
Dva člana imenuje upravni odbor na predlog direktorja s soglasjem
znanstvenega sveta:
– 	mag. Bety Breznik,
– 	Martin Plut.
Dva notranja člana izvolijo zaposleni na Inštitutu :
– 	dr. Ana Gregorčič,
– 	dr. Jože Verbič.
Predsednik upravnega odbora je Janez Pirc, njegova namestnica
dr. Ana Gregorčič.
Upravnemu odboru je dne 17. 5. 2010 potekel štiriletni mandat. Do poteka        
mandata je imel eno redno in eno dopisno sejo.
Vlada RS je na svoji 112. seji  dne 16. 12. 2010 imenovala nove člane
predstavnike ustanovitelja za mandatno dobo štirih let :
– 	na predlog ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
Mitjo Valiča, dr. Franca Štamparja, Karlo Barlič,
– 	na predlog ministrstva, pristojnega za okolje Jasmino Karba,
– 	na predlog ministrstva, pristojnega za kmetijstvo Alojza Senegačnika.
Dva člana imenuje upravni odbor na predlog direktorja s soglasjem znanstvenega
sveta, to sta mag. Miran Naglič in Jana Erjavec.
Dva notranja člana izvolijo zaposleni inštituta, izvoljena sta bila dr. Matej
Stopar in dr. Jože Verbič.
Upravni odbor bo imel prvo konstitutivno sejo v letu 2011.
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ZNANSTVENI SVET

Struktura prihodka KIS (v EUR) in njegova delitev v letu 2010 v primerjavi z
letom 2009

Znanstvenemu svetu je potekel štiriletni mandat. Prva konstitutivna seja
v novem mandatnem obdobju je bila 27. januarja 2010.

DOSEŽ. DOSEŽ.
v EUR

Novi člani znanstvenega sveta:
– 	dr. Matej Stopar – predsednik,
– 	Zoran Čergan – namestnik predsednika,
– 	dr. Jože Verbič,
– 	dr. Mojca Viršček Marn,
– 	dr. Viktor Jejčič,
– 	dr. Miro Rednak,
– 	dr. Ana Gregorčič,
– 	dr. Tina Volk,
– 	doc. dr. Andrej Simončič.

IZVLEČEK IZ POSLOVNEGA POROČILA
O GOSPODARJENJU V LETU 2010
Poslovno leto 2010 za Kmetijski inštitut ni bilo uspešno, saj poslovni rezultat
izkazuje presežek odhodkov nad prihodki v višini 269.384 EUR, kar je predvsem
posledica znižanja prihodkov glede na leto 2009.
Glavni viri financiranja KIS v %

22

PLAN

2010

2010

2009
%

Znanstveni svet je imel v letu 2010 osem sej, sedem rednih in eno dopisno
sejo.

Viri financiranja

2009

PLAN

PRIHODKI SKUPAJ
MVZT - ARRS program, projekti in dr.
MKGP projekti
Drugi proračunski
prihodki - MOP, TIA,
AKTRP, …
Strokovne naloge
MKGP
Projekti in povračila
stroškov - tujina
Prodaja blaga in
storitev
Subvencije, regresi
Drugo (obresti, drugi
prihodki)
ODHODKI SKUPAJ
Stroški
Amortizacija
Stroški dela:
Bruto plače in regres
Drugi stroški dela

ININDEKS DEKS
dos.
dos.
2010
2010 2010
dos. plan
%
2009 2010
100,0
94,4 91,6

DOSEŽ. DOSEŽ.
2010

%

6.768.610

100,0 6.980.000

100,0 6.392.346

2.741.435

40,4 2.638.647

37,8 2.591.533

40,5

94,5

98,2

241.647

3,6

167.685

2,4

189.163

3,0

70.250

1,0

112.217

1,6

86.254

1,4

122,8

76,9

32,4 2.413.455

34,6

2.187.416

34,2

99,8

90,6

226.605

3,2

178.412

2,8

100,4

78,7

16,9 1.310.491

18,8

1.118.310

17,5

98,0

85,3

2.191.439
177.700
1.140.684

2,6

78,3 112,8

92.879

1,4

75.900

1,1

12.563

0,2

13,5

16,6

112.576

1,7

35.000

0,5

28.695

0,4

25,5

82,0

6.675.865
1.814.202
473.814
4.387.849
3.505.925
881.924

98,6
26,8
7,0
64,8
51,8
13,0

6.905.000
1.852.000
490.000
4.563.000
3.648.000
915.000

98,9 6.661.730
26,5 1.780.985
7,0
523.734
65,4 4.357.011
52,3 3.472.477
13,1
884.534

104,2
27,9
8,2
68,1
54,3
13,8

99,8 96,5
98,2 96,2
110,5 106,9
99,3 95,5
99,0 95,2
100,3 96,7

Obseg lastne pridelave (v tonah) v letih od 2006 do 2010
Pridelek

2006

2007

2008

2009

2010

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Krompir - semenski

233

283

322

387

360

MVZT - ARRS

26,9

37,9

36,7

37,2

37,4

40,5

40,5

Jabolka

348

170

189

310

344

MKGP

46,9

38,4

38,6

38,4

37,1

35,9

37,2

Prodaja blaga in storitev

20,9

18,4

19,7

20,1

18,3

16,9

17,5

Projekti - tuijina

0,0

1,9

2,5

1,4

3,1

2,6

2,8

Drugi viri (finančni in drugi
prihodki)

5,3

3,4

2,5

2,9

4,1

4,1

2,0
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Investicije v letu 2010

Število analiziranih vzorcev na KIS v letih 2007-2010
Vrsta analize oziroma vzorca

2007

2008

2009

2010

5324

5056

3834

2786

Voluminozna krma, krmila in dodatki

634

698

616

745

Poljščine in pridelki

468

583

633

607

Med, cvetni prah, čebele

167

115

346

679

Organska in mineralna gnojila

89

83

57

88

Fitofarmacevtska sredstva

19

24

7

13

478

273

304

115

73

70

-*

-*

računalniki in računalniška oprema

49.077,51

743

487

780

1114

razdelilnik vzorcev s podajalnikom in posodo za odpad

43.725,56

7995

7389

6577

6147

projektna dokumentacija - Center za diagnostiko

29.048,01

viličar Mitshubishi

22.714,85

71

34

62

48

Inšpekcijski vzorci

137

43

53

82

Posamezne analize

311

83

130

171

Deželno vino

509

499

442

417

mikroskop stereo Nikon SMZ-800

9.677,24

Kakovostno vino

756

742

859

777

dušikov generator NM30LA

8.594,59

Grozdje in vino za raziskave

236

401

405

590

centrifuga Megafuge 40

7.996,43

23

27

27

26

AGROKEMIJA
Tla

Ostanki FFS
Medlaboratorijske primerjalne analize
Ostalo (vino, žganje, grozdje, živila,
meso, pleveli itd.)
Skupaj

VINARSTVO
Žgane pijače

Medlaboratorijske primerjalne analize
Skupaj
Prepis dokumentov (analiz)

Spremni dokumenti

2043

1829

1978

2111

151

171

260

345

84

76

97

113

* 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)

Vrednost vseh naložb v osnovna sredstva je v letu 2010 znašala 859.270
EUR. Od zneska vseh naložb v osnovna sredstva je ostalo na kontu osnovnih
sredstev v pripravi 29.048 EUR. Znesek se nanaša na stroške v zvezi s
pripravo dokumentacije za izgradnje centra za diagnostiko. Javna agencija za
raziskovalno dejavnost RS je v višini 60 % sofinancirala nakup tekočinskega
kromatografa, Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja pa je financirala
nakup opreme za čebelarstvo v znesku 9.530 EUR, vir za nakup ostale opreme
so bila amortizacijska sredstva.
Investicije in investicijsko vzdrževanje v letu 2010
kromatograf tekočinski - sofinanciranje ARRS 264.600 EUR

mikroskop Nikon Eclipse

12.824,83

osebni avto Kangoo Expressi

12.229,60

osebni avto Kangoo Privilege

12.150,60

sprectrometer s programsko opremo CM 700

11.692,65

instrument Check stab za merjenje tartra

6.937,70

analizator izpušnih plinov

6.634,54

analizator vlage Automatic 5100

6.589,07

rastlinjak F-V-6/6 x 40 m

6.156,48

investicije in investicijsko vzdrževanje pod 5.000 EUR skupaj

172.336,40

Skupaj investicije in investicijsko vzdrževanje

859.270,96

       Skupaj investicije

859.270,96

       Skupaj investicijsko vzdrževanje
sofinanciranje opreme za čebelarstvo  - AKTRP (MKGP)

24

v EUR
440.884,90

0,00
9.530,81

sofinanciranje velike raziskovalne opreme ARRS

264.600,00

Skupaj sofinanciranje

274.130,81

Skupaj investicije in investicijsko vzdrževanje iz sredstev KIS-a

585.140,15
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Pregled raziskovalnih nalog
in programov

PREGLED RAZISKOVALNIH NALOG IN PROGRAMOV
V letu 2010 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 5 projektih
aplikativnega raziskovanja in na 33 projektih ciljnega raziskovalnega programa.
Sodelovali smo tudi pri 27 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
9

2002
2

2004
11

2006
12

2007
16

2008
8

2009 2010
8
4

5

1

2

1

3

4

8

8

14

3

13

13

19

12

16

12

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

2000
21

2002
23

2004
26

2006
23

2007
11

2008
20

2009 2010
16
17

14

17

17

15

8

15

10

16

35

40

43

38

19

35

26

33

PREGLED ŠTEVILA MEDNARODNIH PROJEKTOV
2001
Mednarodni – okvirni 1
program EU
Mednarodni - drugi
10
Skupaj
11

26

2002
1

2004
1

2006
6

2007
8

2008
12

2009
9

2010
6

13
14

9
10

15
21

26
34

22
34

19
28

21
27
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SEZNAM VSEH RAZISKOVALNIH NALOG
IN PROGRAMOV

PROJEKTI MLADIH RAZISKOVALCEV

RAZISKOVALNI PROGRAMI

Mentor
(Mladi raziskovalec)

Biološki in tehnološki vplivi na razvoj osebkov čebelje
družine

dr. Aleš Gregorc
(Lucija Žvokelj)

Številka programa

Naslov programa

Nosilec

P4-0072

Agrobiodiverziteta

dr. Vladimir Meglič

Vpliv genetskega polimorfizma na kakovost pršuta

P4-0133

Trajnostno kmetijstvo

P4-0022

Konkurenčnost agroživilstva

dr. Matej Stopar
Prof. dr. Emil
Erjavec

dr. Marjeta Čandek
Potokar
(Martin Škrlep)

Proučevanje optimalnih sistemov vzorčenja GSO

dr. Jelka Šuštar Vozlič
(Katja Rostohar)

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)

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 Zadražnik)

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)

PROJEKTI TEMELJNEGA IN APLIKATIVNEGA RAZISKOVANJA
Številka projekta

Naslov projekta

Nosilec
(Nosilec na KIS)

PROJEKTI Z NOSILSTVOM NA KIS
L4-1021

L4-2400
J4-2299
Z4-2280

Ali lahko globalne podnebne spremembe vplivajo na naselitev tropskih, za
Slovenijo novih rastlinsko parazitskih
vrst, na primer ogorčic
Raziskave mehanizmov razvoja nekroz
na gomoljih krompirja po okužbi z y
virusom
Vpliv spor noseme in virusov na
razvoj in dolgoživost kranjske čebele,
Apis mellifera carnica
Rastlinski polifenoli: možnosti in omejitve uporabe v prehrani in medicini

dr. Gregor Urek

dr. Vladimir Meglič
dr. Aleš Gregorc
Dr. Andreja Vanzo

PROJEKTI Z NOSILSTVOM NA DRUGIH RAZISKOVALNIH ORGANIZACIJAH
J4-0838
J4-1019
J4-9532
L4-9585
J4-0838
J1-2181
L4-2042
J4- 2235
28

Naslov projekta

Vpliv interakcij med kvasovklami na
potek fermentacije in zorenje vina
Ekologija in produkcija mikotoksinov
pri glivah rodu Wallemia, kontaminantah sladke in slane hrane
Kakovost hrane v odvisnosti od načina
pridelave
Gozdu škodljive invazivne glive in
žuželke
Vpliv interakcij med kvasovkami na
potek fermentacije in zorenje vina
Vibracijski signali, reproduktivna izolacija in nastanek vrst v rodu Aphrodes
Vpliv tehnoloških postopkov na ohranjanje aromatskega potenciala v tehnologiji pridelave vin sorte Sauvignon
Biološka raznovrstnost in ekologija
ekstremofilnih gliv na naravnih izvirih
CO2

dr. Peter Raspor
(dr. Franci Čuš)
dr. Nina Gunde
Cimerman (dr. HansJosef Schröers)
dr. Martina Bavec
(dr. Marjeta Čandek
Potokar)
dr. Dušan Jurc
(dr. Alenka Munda)
dr. Peter Raspor
(dr. Franci Čuš)
dr. Meta Virant
Doberlet
(dr. Vladimir Meglič)
dr. Marin Berovič
(dr. Klemen Lisjak)

dr. Aleš Gregorc
Dovzetnost avtohtone kranjske čebele (Apis mellifera
carnica) za spore Nosema apis in Nosema ceranae, njihov (Mateja Soklič)
vpliv na posamezne čebele in čebeljo družino
Preučevanje interakcij med nekaterimi rastlinsko parazitskimi ogorčicami in agrobakterijami na koreninah paradižnika

dr. Gregor Urek
(Janja Lamovšek)

Silirna sposobnost mešanic trav in zeli, njihova hranilna
vrednost ter vsebnost β karotena

dr. Vladimir Meglič
(Branko Lukač)

Imunokastracija kot način preprečevanja nezaželenega
vonja mesa po merjascu: vpliv na rast, telesno sestavo in
kakovost mesa

dr. Marjeta Čandek
Potokar
(Nina Batorek)

dr. Irena Maček
(dr. Hans-Josef
Schroers)
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CILJNI RAZISKOVALNI PROGRAM
Številka
projekta

Naslov projekta

PROJEKTI Z NOSILSTVOM NA DRUGIH RAZISKOVALNIH
ORGANIZACIJAH
Nosilec
(Nosilec na KIS)

V4-0409

Optimiranje proizvodnih postopkov za povečevanje dodane vrednosti v kmetijstvu

dr. Stane Kavčič
(dr. Miroslav Rednak)

V4-0534
dr. Andrej
Simončič

Optimiranje sistema spremljanja politike
razvoja podeželja v Sloveniji

dr. Luka Juvančič
(dr. Tina Volk)

V4-0410

dr. Aleš Kuhar
(dr. Tina Volk)

dr. Jelka Šuštar
Vozlič

Oskrbne verige rdečega mesa v Sloveniji - Analiza stanja in oblikovanje razvojnih
modelov za doseganje konkurenčnosti

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
dr. Stanko Vršič
grozdja glede na napovedane klimatske spre- (mag. Boris Koruza)
membe in prihodnost slovenskega vinogradništva

V4-0537

Priprava registra napovedi in pridelkov
jabolk in hrušk s pomočjo vizualizacije rodnega volumna dreves

dr. Denis Stajnko
(dr. Matej Stopar)

V4-0524

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

dr. Stanislav Trdan
(Marjeta Zemljič)
dr. Aleš Kuhar
(dr. Tina Volk)

PROJEKTI Z NOSILSTVOM NA KIS
V4-0473
V4-0482
V4-0484

V4-0486
V4-0488
V2-0511
V4-0517

dr. Aleš Gregorc

dr. Tina Volk

Determiniranje uporabnega potenciala kmetijske
dr. Viktor Jejčič
biomase in definiranje okolju prijaznih tehnologij
za njeno izrabo
Algoritmi digitalne kartografije in pretvorbene
dr. Borut Vrščaj
funkcije za potrebe nacionalnega talnega informacijskega sistema
Opredelitev prehranske vrednosti tradicionalno
dr. Jože Verbič
prirejenega mleka

V4-0518

Spremljanje nekaterih parametrov kakovosti in geografskega porekla vina cviček PTP

dr. Franc Čuš

V4-1002

Slovenska oskrbna veriga z živili v luči
strukturnih sprememb v trgovini na drobno

V4-0528

Antraknoza pri sadnem drevju in jagodičju: značilnosti povzročiteljev, epidemiologija bolezni in
možnosti okolju sprejemljivejših načinov varstva
Vpliv prenosa genov, genske raznovrstnosti in raznolikosti ter tehnologije pridelovanja oljne ogrščice
na soobstoj in izpolnjevanje pogojev trajnostne
pridelave ter razvoj metod za sledljivost
Presoja učinkovitosti ukrepov kmetijske politike z vidika uresničevanja ciljev varovanja okolja in narave

dr. Alenka
Munda

V4-1062

dr. Denis Stajnko
Proučevanje vpliva alternativnih načinov
obdelave tal na izboljšanje rodovitnosti tal in (dr. Viktor Jejčič)
povečevanje humusa v tleh ter zmanjšanje
izpustov CO2

V4-1063

Parametri trajnostnega razvoja kmetijstva

dr. Renata Slabe Erker
(Tomaž Cunder)

V4-1064

Presoja razvojnih možnosti slovenskega kmetijstva do leta 2020

dr. Stanko Kavčič
(dr. Miroslav Rednak)

V4-1073

Analiza avtohtonega materiala izbranih vrst metuljnic kot pomoč pri ohranjanju biodiverzitete

dr. Vladimir
Meglič

V4-1067

Razvoj alternativnih načinov zatiranja rastlinskih škodljivcev s poudarkom na njihovi
uporabnosti v Sloveniji

dr. Stanislav Trdan
(Marjeta Urbančič
Zemljič)

V4-1074

Raba FFS in preučitev možnosti za njihovo racionalnejšo uporabo v Sloveniji

dr. Gregor Urek

V4-1068

Biofumigacija kot alternativa kemičnem zatiranju talnih škodljivih organizmov

dr. Sebastjan Radišek
(dr. Gregor Urek)

V4-1075

Ogroženost naših gozdov zaradi borove ogorčice
Bursaphelenshus xylophilus

dr. Saša Širca

V4-1077

V4-1078

Ugotavljanja učinkovitosti zatiranja varoze pri čebelah v Sloveniji

dr. Aleš Gregorc

Vpliv vključevanja tanina v krmne obroke
prašičev na njihove proizvodnje lastnosti,
zdravje, klavno kakovost in kakovost mesa
ter ekonomiko reje

dr. Dejan Škorjanc
(dr. Marjeta Čandek
Potokar)

V4-1083

Vloga bakrovih pripravkov v kmetijstvu danes in jutri dr. Ana
- analiza stanja ter priporočila za nadaljnje ukrepe
Gregorčič

V5-1081

Socio-ekonomski dejavniki gojenja gensko
spremenjenih rastlin v Sloveniji

dr. Karmen Erjavec
(dr. Jelka Šuštar Vozlič)

V1-1090

Invazivne tujerodne rastlinske vrste v Sloveniji ter
vpliv na ohranjanje biotske raznovrstnosti

V4-0532

V4-1055
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Ocena tveganja vnosa invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst v Slovenijo kot posledica vpliva podnebnih sprememb
Uporaba genskega potenciala tradicionalnih slovenskih vrst kmetijskih rastlin za žlahtnjenje novih sort
prilagojenih spremenjenim klimatskim razmeram
Zmanjševanje vpliva spremenjenih klimatskih pogojev in delovanja patogenih  in nepatogenih dejavnikov na družine kranjske čebele (Apis mellifera
carnica)
Presoja ukrepov kmetijske politike z vidika podnebnih sprememb

dr. Vladimir
Meglič
dr. Jože Verbič

dr. Andrej
Simončič
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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, 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)

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

dr. Fred Kruse
(dr. Borut Vrščaj)

AGRI-2006-0262

LEAFYVEG -AGRI GEN RES: Leafy vegetables germplasm, stimulating use

dr. Chris Kik (dr.
Vladimir Meglič)

CENTRAL
EUROPE

URBAN SMS - Urban Soil Management
Strategies

dr. Hermann Josef
Kirschholtes
(dr. Borut Vrščaj)

EFFICIENT 20

IEE/09/764/si2.558250 - European Farmers
and Foresters Involved fot Contributing to
an Intelligent Energy Network towards the
target of 20% reduction in fuel consumption

Sophie Merle
dr. Viktor Jejčič

PROTEUS
BI FR-11/12

Imunokastracija kot način preprečevanja
vonja mesa po merjascu: Raziskave povezave s prehrano imunokastratov za optimizacijo rasti, telesno sestavo in kakovost mesa

dr. Marjeta Čandek
Potokar/ dr. Michel
Bonneau

SEE ERA
NETPLUS

Sustainable preservation of indigenous
South-east European legumes nad their
traditional food and feed products

dr. Branko Čupina (dr. Vladimir
Meglič)

eContentplus
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EUREKA

MSASN, slovensko izraelski projekt

dr. Viktor Jejčič

COST 872

Exploiting genomics to understand plantnematode 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)

EUFRIN

Razvoj rastnih regulatorjev v sadjarstvu
(European working group for chemical fruit
thinning)

dr. Guglielmo
Costa (dr. Matej
Stopar)

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)

SEEDNet

South east solanaceae germplasm collection, conservation and sustainable use

dr. Eva Thörn
(dr. Jelka Šuštar
Vozlič)

BI Slovenija Madžarska

Determiniranje in primerjava  potenciala
trdne kmetijske biomase v Sloveniji in na
Madžarskem 2009 – 2010

dr. Viktor Jejčič

BI Slovenija Madžarska

Opis, izbor in racionalna raba rastlinskih
genskih virov v Sloveniji in na Madžarskem

dr. Vladimir Meglič

BI-HU/10-11-012

Proučevanje razširjenosti, izražanja in variabilnosti okužbe z Raspberry bushy dwarf
virusom (RBDV) na vinski trti in rastlinah
iz rodu Rubus.

dr. Mojca Viršček
Marn

BI-ME/10-11-9

Virusi, viroidi in nematode krompirja in
vrtnin

dr. Mojca Viršček
Marn

BI-ME/10-11-10

Napredni algoritmi kontrole rodovitnosti
tal

dr. Borut Vrščaj

BI-BG/09-10-008

Doprinos k trajnostnemu kmetijstvu v JV
Evropi v obliki ocene tveganja za virusonosne ogorčice (družina Longidoridae) pri
pridelavi kmetijskih in okrasnih rastlin v
Sloveniji in Bolgariji

dr. Gregor Urek

33

Poročilo o delu 2010

Kmetijski inštitut Slovenije

Poročilo o delu knjižnice
in INDOK v letu 2010

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.

Vodja knjižnice
Lili Marinček, univ. dipl. inž. zoot.

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 2010 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 sicer odpovedali, vendar smo naročili tudi nekaj novih. V letu 2010 smo
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od Agencije za raziskovalno dejavnost republike Slovenije dobili le še slabo
petino vseh potrebnih sredstev za nakup tuje znanstvene periodike in baz
podatkov.

OSEBNA BIBLIOGRAFIJA direktorja,
doc. dr. Andreja Simončiča za leto 2010

V letu 2010 se je knjižni fond kljub vsemu povečal za 259 monografskih enot,
od tega eno doktorsko disertacijo, petnajst poročil o raziskovalnih nalogah in
3 standardov, ter 120 volumnov domačih in tujih serijskih publikacij, od tega
je bilo naročenih 78 tujih serijskih publikacij in 15 domačih naslovov serijskih
publikacij.

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

NAKUP
ZAMENJAVA
DAR
SKUPAJ

1. KOLMANIČ, Aleš, SIMONČIČ, Andrej, VAJS, Stanislav, CENCIČ, Avrelija, LEŠNIK, Mario.
Fate of deoxynivalenol and nivalenol during storage of organic whole-grain wheat flour. J.
Stored Prod. Res.. [Print ed.], 2010, letn. 46, št. 1, str. 66-71. [COBISS.SI-ID 2905900]
1.04 Strokovni članek

Novo knjižno gradivo v letu 2010
KNJIGE
tuje
domače
93
20
0
0
11
135
104
155

1.01 Izvirni znanstveni članek

REVIJE
tuje
domače
78
15
8
8
5
6
120

SKUPAJ
206
16
157
379

Z medknjižnično izposojo smo prejeli 70 člankov iz tujih knjižnic, ter 41 iz
knjižnic v Sloveniji. Izposodili smo si tudi 15 knjig in nekaj volumnov revij.
Posredovali smo 60 člankov, 15 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 40 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.

2. JAMNIK, Brigita, SIMONČIČ, Andrej. Kako preseči (navidezno) nasprotje interesov? :
uporaba fitofarmacevtskih sredstev in oskrba s pitno vodo v Ljubljani. Delo (Ljubl.), 15. jul.
2010, leto 52, št. 161, str. 18. [COBISS.SI-ID 3358056]
3. SIMONČIČ, Andrej. Čas za sistematično ukrepanje proti pelinolistni ambroziji. Kmeč. glas,
21. jul. 2010, letn. 67, št. 29, str. 8-9. [COBISS.SI-ID 3357032]
1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci
4. KOZMUS, Peter, SIMONČIČ, Andrej, VERBIČ, Jože, GREGORČIČ, Ana, ČERGAN, Zoran, GREGORC, Aleš. A survey of pesticide residues in pollen collected by honey bees in
Slovenia. V: KENCE, Meral (ur.). Proceedings of the 4th European Conference of Apidology,
7-9 september 2010, Metu-Ankara. EurBee : proceedings of the 4th European Conference of
Apidology, 7-9 September 2010, Metu-Ankara, Turkey. [s.l.: s.n.], 2010, str. 130. [COBISS.SIID 3403880]
5. SIMONČIČ, Andrej, LESKOVŠEK, Robert, LEŠNIK, Mario, VAJS, Sabina, ŽVEPLAN, Silvo,
MIKLAVC, Jože. Investigation of invasive weed species biology in Slovenia and testing of
herbicide efficacy for their control. V: BASTIAANS, L. (ur.). Proceedings. Doorwerth: European Weed Research Society, 2010, str. 229. [COBISS.SI-ID 3350888]
6. WASSMUTH, Birte, SIMONČIČ, Andrej. Control of Ambrosia artemisiifolia on non-cultivated
oand - effects of dirrerent cutting and herbicide regimes. V: BASTIAANS, L. (ur.). Proceedings.
Doorwerth: European Weed Research Society, 2010, str. 241. [COBISS.SI-ID 3351144]
7. LESKOVŠEK, Robert, LEŠNIK, Mario, SIMONČIČ, Andrej. Response of common ragweed
(Ambrosia artemisiifolia) to broadcast flaming. V: BASTIAANS, L. (ur.). Proceedings. Doorwerth: European Weed Research Society, 2010, str. 270. [COBISS.SI-ID 3351400]
8. KOZMUS, Peter, SIMONČIČ, Andrej, VERBIČ, Jože, GREGORČIČ, Ana, ČERGAN, Zoran, BABNIK, Drago. A survey of pesticide residues in pollen collected by honey bees in
Slovenia. V: BOŽIČ, Janko (ur.). 3rd Apimondia International Forum on Apitherapy and 2nd
Apimondia International Forum on Apiquality, Ljubljana, Slovenia, September 28 - October
2, 2010. Programme and the book of abstracts. Brdo pri Lukovici: Čebelarska zveza Slovenije,
2010, str. 34. [COBISS.SI-ID 3418984]
1.21 Polemika, diskusijski prispevek
9. SIMONČIČ, Andrej. Jutranja kavica s Podpečanom ali javne službe v kmetijstvu po slovensko. Kmeč. glas, 1. sep. 2010, letn. 67, št. 35, str. 12. [COBISS.SI-ID 3388776]
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MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

3.25 Druga izvedena dela

2.02 Strokovna monografija

20. SIMONČIČ, Andrej. Varstvo pred pleveli pri krompirju : predavanje na Tradicionalnih
predavanjih na temo krompirja, Komenda, 1. okt. 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 3414120]

10. SIMONČIČ, Andrej, LEŠNIK, Mario, LESKOVŠEK, Robert, HOLST, Niels (ur.), HANSEN,
Preben K. (ur.), KUDSK, Per (ur.), MATHIASSEN, Solvejg K. (ur.), BOHREN, Christian (ur.),
WALDISPÜHL, Stephanie (ur.), VERSCHWELE, Arnd (ur.), WASSMUTH, Birte (ur.), STARFINGER, Uwe (ur.), RAVN, Hans Peter (ur.), BUTTENSCHON, Rita Merete (ur.). Navodila
za zatiranje in preprečevanje širjenja pelinolistne ambrozije (Ambrosia artemisiifolia). Ljubljana: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Fitosanitarna uprava RS, 2010. 47
str., fotogr. ISBN 978-87-7903-464-8. http://www.agrsci.dk/ambrosia/outputs/guidelines.html.
[COBISS.SI-ID 3248744]
11. DŽUBAN, Tomaž, LEŠNIK, Mario, SIMONČIČ, Andrej, VRANAC, Sanja. Tehnološka navodila za integrirano pridelavo poljščin : leto 2010. Ljubljana: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, 2010. 71 str., tabele. ISBN 978-961-6761-13-0. [COBISS.SI-ID 251288576]

SEKUNDARNO AVTORSTVO
Urednik
21. HOLST, Niels (ur.), HANSEN, Preben K. (ur.), KUDSK, Per (ur.), MATHIASSEN, Solvejg K.
(ur.), SIMONČIČ, Andrej (ur.), LEŠNIK, Mario (ur.), BOHREN, Christian (ur.), WALDISPÜHL,
Stephanie (ur.), VERSCHWELE, Arnd (ur.), WASSMUTH, Birte (ur.), STARFINGER, Uwe (ur.),
RAVN, Hans Peter (ur.), BUTTENSCHON, Rita Merete (ur.). Guidelines for management of
common ragweed, Ambrosia artemisiifolia. Copenhagen: University of Copenhagen, [2010].
47 str., fotogr. ISBN  978-87-7903-454-9. http://www.agrsci.dk/ambrosia/outputs/guidelines.
html. [COBISS.SI-ID 3209832]

12. DŽUBAN, Tomaž, BAVEC, Martina, SIMONČIČ, Andrej, VRANAC, Sanja. Tehnološka
navodila za integrirano pridelavo zelenjave : leto 2010. Ljubljana: Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, 2010. 109 str., tabele. ISBN  978-961-6761-10-9. [COBISS.SI-ID 
251286784]
2.13 Elaborat, predštudija, študija
13. SUŠIN, Janez, ŽNIDARŠIČ PONGRAC, Vida, SIMONČIČ, Andrej. Kontrola rodovitnosti
tal v Sloveniji : Poročilo za leto 2009 : Naročnik: Petrokemija Kutina d.d...., (KIS - Študije
po naročilu, 494). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2010. 40 f., tabele, graf. prikazi.
[COBISS.SI-ID 3290216]
14. 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 2010 : končno poročilo :
Naročnik: Mestna občina Ljubljana, (KIS - Študije po naročilu, 496). Ljubljana: Kmetijski inštitut
Slovenije, 2010. 36 f., 4 uvezene pril., tabele, graf. prikazi, zvd. [COBISS.SI-ID 3462760]
15. GREGORČIČ, Ana, BAŠA ČESNIK, Helena, KOZMUS, Peter, GREGORC, Aleš, VERBIČ,
Jože, SIMONČIČ, Andrej, ČERGAN, Zoran. Poročilo o strokovnih nalogah s področja fitofarmacevtskih sredstev za leto 2010, (KIS - Poročila o strokovnih nalogah, 131). Ljubljana:
Kmetijski inštitut Slovenije, 2010. 75 str., tabele. [COBISS.SI-ID 3444840]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)
3.15 Prispevek na konferenci brez natisa
16. SIMONČIČ, Andrej. Ambrozija - možnosti zatiranja v kmetijstvu : predavanje na strokovnem
srečanju Dan koruze, Loka pri Mengšu, 15. sep. 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 3402856]
17. SIMONČIČ, Andrej. Varstvo naravnih virov : predavanje na Tečaju za predavatelje in
odgovorne osebe iz fitomedicine, Biotehniška fakulteta, Ljubljana, 20.-24. sep. 2010. 2010.
[COBISS.SI-ID 3410280]
18. SIMONČIČ, Andrej. Varstvo pred pleveli : predavanje na izobraževanju za kmetijske svetovalce, Kmetijski inštitut Slovenije in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Ljubljana, 23.
jun. 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 3343208]
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Oddelek za poljedelstvo
in semenarstvo
Predstojnik
doc. dr. Vladimir Meglič, univ. dipl. ing. agr.

Na oddelku za poljedelstvo in semenarstvo je bilo v letu 2010 zaposlenih 37
sodelavk in sodelavcev. Med temi je bilo pet doktorjev znanosti, dva magistra
ter enajst univerzitetnih diplomiranih inženirjev kmetijstva. V tem letu sta
odšla dva sodelavca, dr. Manja Tina Bastar in dr. Marko Maras, ki je odšel na
podoktorsko izpopolnjevanje v laboratorij EC JRC v Ispro, Italija. Zaposlili pa
smo tri nove sodelavce; mladega raziskovalca Branka Lukača, administrativno
strokovno sodelavko Ivano Pantič ter novo sodelavko v semenarskem laboratoriju
Darjo Vouk. Kolektiv semenarskega laboratorija smo okrepili zaradi tega, ker je
Semenarna Ljubljana d.d. konec leta 2010 zaprla lastni laboratorij za analizo
kakovosti semena ter prenesla preverjanje kakovosti semena iz lastne pridelave
ter iz uvoza na Kmetijski inštitut Slovenije, z namenom ohranjanja domače
pridelave semena kot strateško usmeritev.
Področje dela oddelka 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 Zadražnik, dr. Barbara Gerič
Stare, dr. Mojca Viršček Marn in dr. Irena Mavrič Pleško
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Vibracijski signali, reproduktivna izolacija in nastanek vrst v rodu Aphrodes
(J1-2181)
Nosilka: dr. Meta Virant Doberlet (NIB)
Sodelavec KIS: doc. dr. Vladimir Meglič

Projekt mladi raziskovalec: Proučevanje optimalnih sistemov vzorčenja GSO
(1000-06-310057).
Mentorica: doc. dr. Jelka Šuštar Vozlič
Mlada raziskovalka: Katja Rostohar

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)

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

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

Projekt mladi raziskovalec: Proteomska analiza odpornosti na stres pri navadnem
fižolu (1000-08-310102).
Mentor: doc. dr. Jelka Šuštar Vozlič
Mlada raziskovalka: Tanja Zadražnik

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 Zadražnik, Katja Rostohar

Projekt mladi raziskovalec: Silirna sposobnost mešanic trav in zeli, njihova
hranilna vrednost ter vsebnost β karotena.
Mentor: doc. dr. Vladimir Meglič
Somentor: doc.dr. Jože Verbič
Mladi raziskovalec: Branko Lukač

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, dr. Maruška Budič
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)
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Projekt mladi raziskovalec iz gospodarstva: Ugotavljanje hibridne sposobnosti
starševskih komponent navadne pšenice (P-MR08/30).
Mentor: doc. dr. Vladimir Meglič
Mladi raziskovalec: Primož Titan

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
(OEK), dr. Petra Kozjak, mag. Romana Rutar, mag. Peter Dolničar, Zoran Čergan,
Katja Rostohar, dr. Borut Vrščaj (CL)
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
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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 – Hun) Opis, izbor in racionalna raba
rastlinskih genskih virov v Sloveniji in na Madžarskem.
Nosilec: doc. dr. Vladimir Meglič
Sodelavci: Janko Verbič, Boštjan Lipavic, Primož Titan, Branko Lukač

STROKOVNO DELO
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
Strokovne naloge s področja varstva in registracije sort rastlin ter semenarstva
izvajamo po pooblastilu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Pri strokovnih nalogah sodelujejo: Andrej Zemljič (nosilec), Zoran Čergan, dr.
Kristina Ugrinović, mag. Peter Dolničar, Janko Verbič, Mojca Škof, mag. Romana
Rutar, Drago Žitek, Marjan Južnik, Andrej Obal, Ivana Pantić, doc. dr. Jelka
Šuštar Vozlič, doc. dr. Vladimir Meglič
Predkomisijsko preskušanje sort koruze in krompirja
Nosilca: Zoran Čergan, mag. Peter Dolničar
Program vrtnarskega centra pri Kmetijskem inštitutu Slovenije
Nosilka: Mojca Škof
Delo v skupini za izvedbo programa CKRP Jablje.
Sodelovanje pri pripravi zakonodaje s področja semenarstva, sobivanja gensko
spremenjenih rastlin in konvencionalnega kmetijstva.
Izpolnjevanje nalog povezanih z delom Strokovnih komisij za potrditev, dovolitev
in varstvo sort kmetijskih rastlin.
Aktivnosti povezane s članstvom Slovenije v OECD shemah za sortno certificiranje
semena kmetijskih rastlin ter v ISTA (mednarodna organizacija za testiranje
semena kmetijskih rastlin).
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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, Marjan Kern, Tadej Absec, Elizabeta Komatar, Halil Agović,
Boštjan Lipavic, dr. Katarina Rudolf Pilih, dr. Kristina Ugrinović, Mojca Škof
Izobraževanje vzdrževalcev športnih travnikov in travnikov za rekreativne
namene.
Sodelavec: doc. dr. Vladimir Meglič

POSPEŠEVALNO DELO
Posveti, seminarji, predavanja, demonstracije, ki jih po dogovoru z Republiško upravo
za pospeševanje kmetijstva organizira in izpelje Kmetijski inštitut Slovenije.
Izobraževanje, ki ga organizira Republiška uprava za pospeševanje kmetijstva
ali Kmetijska svetovalna služba, sodelavci KIS pa sodelujejo kot predavatelji.
Konzultacije in sodelovanje v različnih komisijah, svetovanje po telefonu, obiski
na terenu.
Sodelavci: Zoran Čergan, dr. Kristina Ugrinović, mag. Peter Dolničar, Mojca
Škof, Janko Verbič, Andrej Zemljič, doc.dr. Vladimir Meglič, doc. dr. Jelka Šuštar
Vozlič, Marjan Južnik, mag. Romana Rutar, Drago Žitek

SERVISNA DEJAVNOST
Analize kakovosti semen poljščin, vrtnin, gozdnih vrst, analize krmil in analize
medu – pelodna analiza, 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 Zadražnik, Barbara Pipan.
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LASTNA PRIDELAVA
V letu 2010 smo po pogodbi za Semenarno Ljubljana pridelali 45.890 kg semena
sorte Pšata, 77.095 kg semena sorte Bistra, 102.948 kg semena sorte KIS Sora,
38.711 kg semena sorte KIS Mirna in 11.247 kg nove sorte KIS Sotla. Vse sorte
so bile potrjene v super elito in elito (SE2 in E). Pridelali smo še 1.019 kg sorte
Kresnik in 1.150 kg semena sorte Vesna. V vzdrževalni selekciji smo pridelali
12.460 kg semena sorte Pšata stopnje SE1 in 1.750 kg stopnje S2, 9.775 kg sorte
Bistra stopnje SE1 in 1.414 kg stopnje S2, 26.801 kg sorte KIS Sora stopnje
SE1 in 8.120 kg stopnje S2, 5.224 kg semena sorte KIS Mirna stopnje SE1 in
1.598 kg stopnje S2, 2.023 kg semena sorte KIS Sotla stopnje SE1 in 1.650 kg
stopnje S2 ter 820 kg semena sorte KIS Kokra stopnje S2. Pod covertanom in
v mrežnikih smo pridelali skupno 3.842 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 in novih križancev.
V letu 2010 smo v sodelovanju z ekološkim kmetom kooperantom nadaljevali z
ekološkim pridelovanjem semena krompirja. Obnovili smo certifikat za odkup,
skladiščenje, dodelavo in trženje ekološkega semenskega krompirja. V ekološki
pridelavi smo pridelali 3.726 kg semena sorte Bistra in 3.956 kg semena sorte
KIS Kokra.

OPIS NALOG IN RAZISKAV
Zaključen 6 OP EU projekt Co-Extra: Gensko spremenjene in ne-gensko
spremenjene preskrbovalne verige (GM and non-GM supply chains: their
COEXistence and TRAceability)
Vodji: doc. dr. Vladimir Meglič, doc. dr. Jelka Šuštar Vozlič
Sodelavci: dr. Petra Kozjak, Zoran Čergan, mag. Peter Dolničar, dr. Kristina
Ugrinović, dr. Borut Vrščaj, Katja Rostohar, mag. Romana Rutar, Franci
Trček
Število gensko spremenjenih organizmov (GSO), ki so v EU dovoljeni za hrano
in krmo, iz leta v leto narašča. Za pridelovanje sta trenutno dovoljena ena
GS koruza in in en GS krompir. Pridelki in izdelki iz GSO v vedno večji meri
soobstajajo s konvencionalnimi in biološkimi, ki so do sedaj prevladovali na
policah evropskih in tudi slovenskih potrošnikov. EU zakonodaja o sledljivosti in
označevanju GSO ter o sledljivosti krme in prehranskih izdelkov, proizvedenih
iz GSO (Uredba EC št. 1830/2003), predstavlja osnovo za uvajanje sistemov
sledljivosti v Evropi. Ker so možnosti soobstoja med konvencionalno in GS
pridelavo v vsaki državi članici različne, je evropska komisija izdala priporočila,
po katerih ima posamezna država članica proste roke pri izbiri sistemov in mer
soobstoja. V Sloveniji je bil tako v letu 2009 sprejet Zakon o soobstoju gensko
spremenjenih rastlin z ostalimi kmetijskimi rastlinami, ki med drugim določa
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ukrepe za zagotavljanje soobstoja in preprečevanje nenamerne prisotnosti GSO
v gensko nespremenjenih kmetijskih rastlinah oziroma pridelkih.
Cilj prvega dela raziskav je bil razvoj metod in sistemov za spremljanje in
sledljivost gensko spremenjenih organizmov v kmetijski pridelavi v Sloveniji. Za
tri modelne kmetijske rastline, koruzo, krompir in paradižnik za svežo rabo, smo
opredelili načine in trende pridelave v Sloveniji ter opisali in ovrednotili tržne
poti (domača pridelava, uvoz). Opredelili smo posebnosti posamezne rastlinske
vrste glede zagotavljanja soobstoja (npr. možnosti prenosa cvetnega prahu). Za
vsako posamezno vrsto smo opisali preskrbovalno verigo, ki obsega pridelavo,
odkup, uvoz, transport, skladiščenje, predelavo in distribucijo. Pri vsakem od
načinov pridelave ter pri vsaki od ugotovljenih tržnih poti smo opredelili in
raziskali kritične točke od polja do mesta končne uporabe pridelka, na katerih
bi lahko prišlo do mešanja gensko spremenjenih (GS) in konvencionalnih sort.
Izdelali smo tudi predlog ukrepov za zmanjšanje možnosti mešanja pridelka GS
in konvencionalnih sort. Pri vseh treh proučevanih rastlinskih vrstah predstavlja
osnovo za zmanjšanje možnosti mešanja pridelkov čim večja ločenost obeh
sistemov pridelave in predelave (GS, neGS) ter dosledno izvajanje dobre kmetijske
prakse pri pridelavi, transportu, skladiščenju, predelavi in dajanju v promet.
Za izvajanje zakonodaje na področju sledljivosti in soobstoja gensko spremenjenih
organizmov je odločilno tudi, da ima pristojni organ za izvajanje in za nadzor nad
izvajanjem le tega, dostop do potrebnih orodij, ki morajo temeljiti na rezultatih
raziskovalnega dela. Cilj drugega dela projekta je bil razvoj shem vzorčenja za
določanje gensko spremenjene koruze na polju v razmerah razdrobljene pridelave
in majhne velikosti polj (značilnost Slovenije). V ta namen smo v Jabljah pri
Trzinu zasnovali in izvedli dvoletni poljski poskus z dvema konvencionalnima
sortama koruze, ki sta se razlikovali v barvi zrnja. V sredino poskusa smo kot
donor cvetnega prahu posadili koruzo z rumenim zrnjem, ki je simulirala GS
koruzo, okoli nje pa koruzo z belim zrnjem, ki je bila prejemnik cvetnega prahu.
Ob tehnološki zrelosti smo v prejemnem polju skupno pobrali okrog 3600 storžev
na različni oddaljenosti od donorja. Delež tujeprašnosti oziroma prenosa genov
smo ugotavljali s štetjem rumenih zrn v storžih z belim zrnjem. Z uporabo
deskriptivne statistike in geostatistične analize smo ugotovili, da delež tujeprašnosti
eksponentno pada z oddaljenostjo od donorja. Na razdalji 10 -12 m od donorja
je povprečen delež tujeprašnosti padel pod 0,9 % , na razdalji 20 m pa se je
delež tujeprašnosti ustalil in je znašal okoli 0,3 %. V obeh letih smo v poskusu
med drugim beležili tudi različne meteorološke parametre (smer in jakost vetra,
temperatura, vlaga). Z metodami strojnega učenja in rudarjenja s podatki smo z
uporabo programskega paketa WEKA določili, kateri parametri vplivajo na delež
tujeprašnosti ter definirali območja, kjer so upadanja tujeprašnosti največja.
Rezultate študije prenosa genov so bili osnova za izdelavo shem vzorčenja na polju
v razmerah razdrobljene pridelave in majhne velikosti polj (značilnost Slovenije).
Z uporabo statističnega programa R smo razvili sheme vzorčenja za določitev
deleža tujeprašnosti oziroma vsebnosti GSO na polju pred spravilom pridelka
(Šuštar Vozlič in sod., 2010). Delež prisotnosti GSO v posevku konvencionalne
koruze se izračuna s pomočjo funkcije prileganja (določena je s pomočjo vzorčnih
ocen) in velikosti, predvsem dolžine polja s konvencionalno koruzo.
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Spremljanje prisotnosti GSO, ki so dovoljeni za pridelavo, v kmetijskih rastlinah
in pridelkih na kmetijskih gospodarstvih
Vodja: doc. dr. Jelka Šuštar Vozlič
Sodelavci: doc. dr. Jelka Šuštar Vozlič, Zoran Čergan, dr. Katarina Rudolf
Pilih, dr. Borut Vrščaj, Barbara Pipan, Tanja Zadražnik, Jani Bergant, doc.
dr. Vladimir Meglič, Barbara Pipan, Tanja Zadražnik, Primož Titan, Elizabeta
Komatar, Boštjan Lipavic, Halil Agovič
Koruza je najbolj razširjena poljščina v Sloveniji. V EU so za pridelovanje
dovoljene gensko spremenjene sorte koruze, ki vsebujejo dogodek MON810.
Od vstopa v EU je možno tudi v Sloveniji brez omejitev tržiti in pridelovati
vse sorte koruze, ki so vpisane v Skupni katalog sort poljščin. Zakonodaja,
ki ureja področje gensko spremenjenih organizmov v EU in v Sloveniji,
določa tudi postopke za nadzor in izvajanje monitoringa. Namen naloge je bil
pridobiti podatke o morebitni prisotnosti gensko spremenjenih organizmov, ki
so dovoljeni za pridelavo, v kmetijskih rastlinah in na kmetijskih gospodarstvih
v letu 2010. Lokacije za vzorčenje rastlinskega materiala, skupno je bilo
določenih 80 vzorčnih enot, so bile določene na osnovi podatkov GERK
za koruzo. Več vzorcev je bilo odvzetih v pridelovalnih območjih z večjim
deležem koruze v setveni sestavi (Pomurje, Podravje). Na zahtevo naročnika
se je vzorčenje izvajalo v zelenih delih rastlin na polju. Shema vzorčenja je
bile prilagojena glede na čas vzorčenja (avgust) in na stadij razvoja rastlin
koruze tako, da je bil odvzet vzorec reprezentativen, hkrati pa je bilo vzorčenje
fizično izvedljivo. Vzorčenje se je izvajalo v dogovoru z Inšpektoratom RS za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Na osnovi dvojne presejalne analize (35S
promotor in nos terminator), ki je bila narejena v akreditiranem laboratoriju
z metodami PCR v realnem času, je bilo ugotovljeno, da noben vzorec ni
vseboval nobenega od obeh presejalnih elementov, torej ni vseboval gensko
spremenjene koruze, ki je v EU dovoljena za pridelavo ali za hrano in krmo.
Ker so bili rezultati presejalne analize za vse vzorce negativni, nadaljnje analize
niso bile potrebne. Izdelan je bil predlog monitoringa za kontrolo semena,
kontrolo na polju in za kontrolo izvajanja soobstoja na polju. Podana so bila
priporočila za izvajanje monitoringa.
Žlahtnjenje kmetijskih rastlin*
(*delo v sklopu raziskovalnega programa Agrobiodiverziteta)
Vodja: doc.dr. Vladimir Meglič
Krompir
V letu 2010 sta bila na Slovensko sortno listo in Evropsko sortno listo vpisani
novi slovenski sorti krompirja KIS Sotla in KIS Kokra.
KIS Sotla
Je srednje pozna sorta za ozimnico. Oblikuje srednje bujne grme s številnimi
srednje močnimi stebli. Cveti belo. Gomolji so ovalni, srednji do debeli, meso
krem belo, kožica prav tako, očesa so srenje plitva. Pridelek je velik. Je odlična
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Nova sorta KIS Sotla

jedilna sorta primerna za kuhanje in pečenje. Po kuhanju ne potemni. Odporna
je proti virusu Y ter občutljiva na navadno krastavost. Pri sorti KIS Sora
priporočamo nakaljevanje.
KIS Kokra
Je srednje zgodnja sorta primerna tudi za ozimnico. Oblikuje srednje bujne
grme s svetlejšim listjem. Ker je nedeterminantna sorta z rastjo preneha že
v juniju, zato je zelo pomemben začeten razvoj rastline. Cveti malo. Pridelek
lahko kopljemo že v juliju. Gomolji so okroglo ovalni, srednji do debeli, meso
svetlo rumeno, kožica prav tako, očesa so srenje plitva. Pridelek je velik. Je
odlična jedilna sorta primerna za kuhanje in pečenje. Po kuhanju ne potemni.
Odporna je proti virusu Y ter proti krompirjevi plesni na listih. Zaradi učinka
staranja rastline na učinkovitost odpornosti proti krompirjevi plesni priporočamo
škropljenje z bakrovimi pripravki v drugem delu rastne dobe, ko prične
krompirjevka dozorevati. Pri sorti KIS Kokra za doseganje hitrega začetnega
razvoja priporočamo nakaljevanje.
Prikaz uspešnosti kombinacij križanj na odpornost proti krompirjevi plesni na
listih v letih od 2003 do 2010  
Leto
križanja

Število odbranih klonov v letu 2010
skupno

št. odpornih

%

skupno

plesen*

%

2003

34

8

23,5

13

  4**

30,7

2004

51

10

19,6

24

10

41,6

2005

41

6

14,6

25

7

28,0

2006

58

9

15,5

72

27

37,5

2007

77

3

3,9

110

12

10,9

2008

24

6

25,0

500

84

16,8

2009

63

24

38,1

10000

3000

30,0

2010

24

15

62,5

-

-

-

* križanec odporen proti krompirjevi plesni
**kombinacije in križanci pridobljeni s križanjem na plesen na listih odpornih staršev
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Tretje leto uradnega preskušanja je zaključil križanec KIS 00-136/94-9. V
uradnem preskušanju smo drugo leto preskušali križanca KIS 01-136/111-9 in
KIS 01-123/8-10. Prvo leto smo preskušali križance KIS 02-118/8-1, KIS 021/91-21, KIS 02-66/196-3 in KIS 02-136/46-1. Opravili smo načrtovana križanja,
setev, vzgojo in odbiro križancev na polju in v skladišču. V letu 2010 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.
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 2010
zaposleni naslednji sodelavci:
Viktor Zadrgal - vodja centra, vodenje sistema ISO 9001, vodenje semenske
pridelave, vodenje skladišča, naknadna kontrola, kontrola po izkopu, pridelava
izvornega semena in vzdrževalna selekcija,
Marjan Kern – preskušanje sort in obdelava podatkov
Tadej Absec – žlahtnjenje novih sort, jedilna kakovost, hranjenje vzorcev sort,
genska banka sort, drugo preskušanje
Gašper Slatnar – preskušanje sort
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
pogodbena sodelavka Jožica Fujan.
mag. Peter Dolničar – žlahtnjenje novih sort

Kmetijski inštitut Slovenije

V zvezi z razvojem hibridnih sort se od leta 2009 izvaja pet delovnih sklopov,
ki obsegajo razvoj sredstva za kemično hibridizacijo, testiranje kombinacijske
sposobnosti starševskih komponent, preučevanje heterozisa v heksaploidni
skupini pšenic z genomsko strukturo ABD, vzgojo linijskih materialov in
introdukcijo.
V letu 2010 je bilo v sodelovanju z Institutom »Jožef Stefan« sintetiziranih
in v poljskih poskusih preizkušenih devet generičnih sredstev za kemično
hibridizacijo. V primerjavi s standardnim sredstvom za kemično hibridizacijo
CROISOR® 100 so štirje generiki izražali fleksibilnejše delovanje glede na
čas aplikacije in količino aktivne snovi. Testiranje splošne in specifične
kombinacijske sposobnosti linijskih materialov navadne ozimne pšenice poteka
v sodelovanju s Poljoprivrednim institutom Osijek. V ta namen je bilo vzgojenih
46 F1 križancev in posejanih 20 kombinacij tvorjenih na osnovi Osk linij. Za
namen preučevanje heterozisa v heksaploidni skupini pšenic z genomsko
strukturo ABD je bilo poleg F1 križancev navadne pšenice vzgojenih še 24 F1
križancev pire in iz češkega inštituta za rastlinsko pridelavo (angl. Research
institute for crop production; kratica RICP) pridobljenih 70 akcesij. Od tega je
50 akcesij vrste Triticum spelta L. in 20 akcesij ostalih heksaploidov (Triticum

Krmne rastline
Sodelavci: Janko Verbič, Halil Agović, Boštjan Per, doc.dr. Vladimir Meglič, dr.
Katarina Rudolf
Trave
V sortnih poskusih smo zaključili s preskušanjem treh rodov travniškega mačjega
repa. Na osnovi večletnih poskusov smo se odločili, da v preskušanje za vpis
v sortno listo prijavimo združeni rod KIS 8/22-32. Postopke za uradno prijavo
bomo zaključili v januarju 2011.
Metuljnice
Semenenje tetraploidnih rastlin črne detelje sort Poljanka in Živa v izolirnih
kletkah s pomočjo opraševalcev.
Navadna pšenica (Triticum aestivum L.)
Sodelavci: Primož Titan, doc.dr. Vladimir Meglič, dr. Jernej Iskra (IJS).
Žlahtnjenje navadne pšenice (Triticum aestivum L.) na Oddelku za poljedelstvo
in semenarstvo, Kmetijskega inštituta Slovenije temelji na razvoju hibridnih sort.
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Testiranje splošne in specifične kombinacijske sposobnosti (kemičen in klasičen
način)
compactum Host, Trititicum sphaerococcum Percival...). V letu 2010 se je
nadaljevala tudi vzgoja linijskih materialov navadne ozimne pšenice. Cilj tega
delovnega sklopa je registracija novih linijskih sort navadne ozimne pšenice
in pridobivanje potencialnih starševskih komponent hibridnih sort. V letu 2011
bo tako v nadaljno selekcijo po pedigre metodi vključenih 30 F2 generacij in
220 F3 generacij. Perspektivnost razvoja hibridnih sort potrjuje introdukcija
francoskih hibridnih sort navadne ozimne pšenice v slovenskih pedoklimatskih
razmerah. Večletni rezultati preizkušanje francoskih hibridnih sort kažejo, da
lahko le te pridelek zrnja standardnih linijskih sort navadne pšenice presežejo
tudi za več kot 15 odstotkov.

51

Poročilo o delu 2010

Žlahtnjenje v sklopu projekta CRP: Uporaba genskega potenciala tradicionalnih
slovenskih vrst kmetijskih rastlin za žlahtnjenje novih sort prilagojenih
spremenjenim klimatskim razmeram.
Vodja: doc. dr. Jelka Šuštar Vozlič (fižol)
Sodelavci: mag.Peter Dolničar (krompir), dr.Katarina Rudolf Pilih (zelje), doc.
dr. Vladimir Meglič, dr. Alenka Munda (OVR), Boštjan Lipavic,
Žlahtnjenje fižola
Navadni fižol (Phaseolus vulgaris L.) je tako v svetovnem kot v slovenskem merilu
ena od najpomembnejših stročnic. Skozi stoletja pridelovanja v Sloveniji so se
razvile številne avtohtone populacije in sorte, prilagojene lokalnim razmeram.
V 90. letih prejšnjega stoletja smo z zbiranjem po Sloveniji zbrali preko 1000
avtohtonih genskih virov, ki jih hranimo v Slovenski rastlinski genski banki –
Genski banki kmetijskih rastlin. Na osnovi vrednotenj zbranih genskih virov
z morfološkimi, biokemijskimi in molekulskimi markerji smo ugotovili, da se
nekateri viri razlikujejo od izvorne andske in srednjeameriške dednine, zato
jih je potrebno ohraniti in vredno uporabiti v žlahtnjenju slovenskih sort.
Podrobno smo proučili genotip Češnjevec in ugotovili, da predstavlja originalni
lokalni genotip, ki se je razvil zaradi okoljskega in človekovega selekcijskega
pritiska, in ki nima nobenih direktnih skupnih prednikov v izvorni dednini.
Iz genske banke smo zbrali akcesije tipa 'češnjevec' z namenom reintrodukcije
starih sort fižola. Poleg njega smo izbrali še akcesije tipa 'lišček' in 'dan in
noč'. Na poskusnem polju v Jabljah jih vrednotimo že drugo leto. V rastni
dobi vrednotimo morfološke lastnosti ter odpornost na bolezni, v tehnološki
zrelosti pa količino in kakovost pridelka. Z vrednotenjem izbranih akcesij bomo
nadaljevali v prihodnjih letih z namenom, da bomo nekatere zanimive stare
sorte uvedli nazaj v pridelovanje.
Slovenski sortiment obsega poleg avtohtonih sort sedem v Sloveniji vzgojenih
sort in nekatere introducirane tuje sorte. Pomanjkljivost domačih sort se kaže v
nezadostni odpornosti, saj so vse bolj ali manj občutljive na nekatere glivične in
bakterijske bolezni, ki zmanjšujejo količino in kakovost pridelka. Introducirane
tuje sorte pa niso vedno v zadostni meri prilagojene pridelovanju v slovenskih
razmerah. Zato smo zasnovali program žlahtnjenja s ciljem pridobiti linije, ki
bi bile primerne za pridelovanje v naših razmerah in bi bile odporne prot
najpomembnejšim boleznim in škodljivcem. Ovrednotili smo zbrane genske
vire navadnega fižola iz genske banke na odpornost na fižolov ožig, ki ga
povzroča gliva Colletotrichum lindemuthianum (Sacc. et Magnus) Briosi et Cav,
najpomembnejša glivična bolezen, ki povzroča gospodarsko pomembno škodo
na pridelku fižola. Ugotovili smo, da je bila večina ovrednotenih slovenskih
genskih virov fižola slabo odpornih na fižolov ožig. Najbolj učinkovita borba
proti tej bolezni je pridelovanje odpornih sort, žlahtnjenje pa je težavno zaradi
velikega števila fizioloških ras ter nenehnega razvoja in introdukcije novih ras.
V program žlahtnjenja odpornih linij s križanjem smo kot starševske genotipe
vključili odpornejše slovenske genske vire in nekatere tuje vire iz srednjeameriške
dednine. V letu 2010 smo spomladi na poskusno polje v Jabljah posejali potomce
15 družin križanja fižola na odpornost na fižolov ožig (F1 – F4 generacije).
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V rastni dobi smo ocenjevali rast in razvoj ter okužbo z boleznimi in napad
škodljivcev. Križance, ki so bili zelo okuženi z virusi in/ali s fižolovim ožigom,
smo izločili že v sami rastni dobi. Ob koncu rastne dobe, ko smo zaključili z
vrednotenjem, smo odbrali križance za vrednotenje v prihodnjem letu.
Žlahtnjenje zelja
Pridelovanje zelja ima v Sloveniji več stoletno tradicijo in je najpomembnejša
zelenjadnica v prehrani ljudi. V pridelovanju so bile dolgo najpomembnejše
tradicionalne sorte, ki se odlikujejo po visoki kvaliteti, vendar imajo nižji in manj
izenačen pridelek, zato so jih danes večinoma izpodrinili tuji hibridi. Ti pa niso
vedno prilagojeni na naše pridelovalne razmere, niti okusu potrošnika, zato je za
slovensko zelenjadarstvo pomembno žlahtnjenje novih sodobnih hibridov zelja,
ki bodo vključevali kvaliteto domačih sort, a dosegali primerljiv pridelek tujim
sortam. Raziskave potekajo na Biotehniški fakulteti in na Kmetijskem inštitutu
Slovenije z istim ciljem, požlahtnitvijo prvih slovenskih hibridnih sort zelja.
Za skrajšanje prvega dela postopka žlahtnjenja hibridnih sort zelja proučujemo
pridobivanje čistih linij s postopkom androgeneze (kultura anter oz. kultura
mikrospor). Z uporabo obeh metod pridemo do čistih linij v dveh namesto v
10-12 letih, uspešnejša je metoda kulture mikrospor. Pri zelju sta možna dva
postopka za pridobitev hibridnega semena in sicer izraba inkompatibilnosti
linij ter uporaba citoplazemske moške sterilnosti. V prvi fazi postopki temeljijo
na uporabi inkompatibilnosti, kjer preizkušamo zmožnost samooprašitve DH
linij in/ali alternativno mikropropagacijo linij ter ustrezno gensko pristnost
nastalega hibrida (odsotnost samooprašenih linij v hibridnem semenu). Drug
scenarij (izvedba serije križanj z drugimi hibridi in ponovitev postopka DH
linije, križanci) bo potreben le v slučaju, če med zdaj formiranimi linijami in
eksperimantalnimi hibridi ne bi odkrili agronomsko perspektivnih križancev.
Če želimo zagotoviti kvaliteten pridelek, moramo upoštevati tudi odpornost
posameznih sort in hibridov na pomembne bolezni. Največjo nevarnost za zelje
predstavlja črna žilavka kapusnic, ki jo povzroča Xanthomonas campestris pv.
campestris. Bolezen lahko v letih, ko so primerni pogoji, povzroči občutno
gospodarsko škodo. Glede na to, da bolezni ni mogoče zatirati, je potrebna
preventiva. Najprimernejši ukrep je, da sadimo sorte in hibride, tolerantne
na omenjeno bolezen. Okužbe povzročajo različne rase Xcc (rase 1,3,4), ki se
razlikujejo po svoji invazivnosti.
V začetku leta 2010 smo v predhodni rastni sezoni pridobljene in vernalizirane
čiste linije zelja še naprej gojili v loncih v rastlinjaku na Biotehniški fakulteti,
Oddelka za agronomijo. Čiste linije izhajajo iz sledečih genotipov: 667xMatsumo
F1, 712xVaraždinsko, 712xMatsumo F1, Matsumo F1xVaraždinsko, 667x885,
712x885, Atria F1xVaraždinsko, 712xAtria F1. Čiste linije (667, 712, 885) izhajajo
iz križancev med kultivarjem Varaždinsko in Hawke F1. Liniji 667 in 712 sta
odporni na črno žilavko kapusnic (Xanthomonas campestris pv. campestris)
rasi 1 in 4, prav tako tudi hibrid Matsumo F1. V mesecu aprilu smo začeli
s samoopraševanjem z uporabo štirih različnih sredstev za premagovanje
inkompatibilnostnih mehanizmov (NaCl, giberelinska kislina, amonijev sulfat,
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Inventorij SRGB kolekcije KIS v obliki semena, sadilnega materiala ali trajnih nasadov
urea). V mesecu septembru smo pobrali stroke, ki so nastali na samooprašenih
rastlinah. Na podlagi števila semen, ki so se razvila pri posameznem tretiranju,
smo opredelili sredstvo, ki je za samoopraševanje zelja najprimernejše.  Seme,
ki smo ga pridobili, bomo v naslednji rastni sezoni posejali in sadike vključili
v poljski poskus, kjer bomo ovrednotili posamezne linije. Na podlagi dobljenih
rezultatov se bomo odločili za križanja med najboljšimi linijami.  

Vrsta ali skupina kmetijskih rastlin
Zrnate stročnice

Krmne rastline

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, mag. Darinka Koron, mag. Boris Koruza
V letu 2010 je Kmetijski inštitut Slovenije poleg svojih nalog v sklopu SRGB,
koordiniral del ali v celoti delo genskih bank na IHPS, BF UNILJ ter FKBV
UNIMB.
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. V preglednici 2 je podano
število shranjenih vzorcev genskih virov v oliki semena, v 'in vitro' ter v 'in
vivo' kolekcijah na KIS.
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
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Poljščine

Zelenjadnice

Krompir
Druge vrste krompirja

Vinska trta (kloni lastnih
selekcij)
Vinska trta (stare sorte)
Jablana
Jagoda
Malina
Robida
Črni ribez
Rdeči ribez
Beli ribez
Kosmulja
Ameriška borovnica
Brusnica

Vrsta
Phaseolus spp.
Vicia faba
ostale
Skupaj
Trifolium sp.
Medicago sp.
Vicia sp.
Lotus sp.
Lolium sp.
Festuca sp.
Dactylis
Phleum
Travniške zeli
ostale
Skupaj
Zea mays
Triticum
Secale
Papaver
Panicum
ostale
Skupaj
Lactuca sp.
Allium cepa
Brassica oleracea
Diplotaxis spp.
ostale(Cichorium, Valerianella, Solanum Lyc.)
Skupaj
Solanum tuberosum L.
Solanum sp.
Solanum sp. diploidne
populacije
Skupaj
Vitis
Vitis
Skupaj
Malus sp.
Fragaria sp.
Skupaj
Rubus sp.
Rubus sp.
Ribes sp.
Ribes sp.
Ribes sp.
Ribes sp.
Vaccinium corymbosum
Vaccinium macrocarpon
Skupaj
SKUPAJ

Število akcesij
1116
  41
   7
1164
216
  43
  42
  35
  31
102
116
  45
112
242
984
13
  6
12
26
15
63
135
227
31
11
18
16
303
34
18
14
66
  39 (Ivanjkovci, Vrhpolje)
  50 (Amp. vrt BF      Kromberk pri N.G.)
89
245 (na Brdu )
  56 (na Brdu)
301
   29 (na Brdu)
    7 (na Brdu)
  53 (na Brdu)
  13 (na Brdu)
   6 (na Brdu)
  12 (na Brdu)
  50 (na Brdu)
   2 (na Brdu)
161
3203
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Minister MKGP mag. Dejan Židan v pogovoru z direktorjem KIS, dr. Andrejem
Simončičem

delo na zdravilnih rastlinah in sadnih vrstah je na Fakulteti za kmetijstvo in
biosistemske vede Univerze v Mariboru.
V sklopu dela SRGB smo v letu 2010 na KIS organizirali in izvedli dva strokovno
znanstvena posveta: Prvi nacionalni znanstveni posvet 'SRGB v mednarodnem
letu biodiverzitete' na katerem je sodeloval minister za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, mag. Dejan Židan ter mednarodni posvet 'European Learning
Network on Functional Agrobiodiversity', na katerem sta sodelovala tudi dr.
Ladislav Miko, direktor direktorata za naravo, DG Environment, EC ter Karina
Makarewicz z Evropske agencije za okolje (EEA).
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 2010
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 Ptuju smo
v tehnološke poskuse vključili endivijo, radič, kumaro, zelje in česen. Rezultate
svojega dela smo predstavili v okviru Zelenjadarskih uric 07.12.2010, ki smo
jih organizirali skupaj s Kmetijsko svetovalno službo.
Pri solatnih kumarah smo v zaščitenem prostoru preskušali dva načina pridelave
z namenom, določiti najprimernejši način in termin pridelave za posamezno
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pridelovalno območje. V praksi se poleg neprekinjene pridelave od spomladi
do jeseni uveljavlja tudi deljena pridelava s prvim posevkom zgodaj spomladi
in drugim pozno jeseni. Poskusi so bili zasnovani v Jabljah in Novi Gorici.
Rezultati obeh lokacij se zaradi zelo različnih vremenskih razmer v poletnem
času zelo razlikujejo. Za osrednjo Slovenijo (Jablje) se je kot bolj primerna
pokazala pridelava od pomladi do jeseni. Pri dovolj zgodnji zasnovi posevka
lahko začnemo s pobiranjem pridelka že v maju, ob primerni oskrbi pa lahko
pridelek pobiramo vse do septembra. Deljena pridelava (posevek spomladi in
posevek jeseni) je smiselna le na Primorskem, kjer zaradi visokih poletnih
temperatur in s tem povezanim odpadanjem plodičev ter pojavom škodljivcev,
s pobiranjem pridelka spomladanskih posevkov zaključimo že v juniju.
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 19 sort endivije, ki se
priporočajo za poletno in jesensko gojenje in 22 sort rdečega glavnatega radiča v
tipu Palla Rossa z različno dolžino rastne dobe (od zelo zgodnih do zelo poznih
sort). Potrdilo se je, da so zelo pozne sorte endivije in radiča (od presajanja do
spravila več kot 3 mesece) primerne le za pridelavo v toplejših priobalnih območjih.
Zadnji čas za presajanje poznih sort je v začetku avgusta, sicer je tveganje, da
rastline ne dosežejo tehnološke zrelosti veliko. V ostalih območjih praviloma ne
dozorijo, pri zgodnjem presajanju pa navadno uidejo v cvet. Zgodnje sorte radiča
(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.
Pri zelju smo v poskusno kisanje vključili 18 sort iz skupine srednje poznih
in poznih sort zelja. Pri vseh vzorcih so bile pred začetkom kisanja opravljene
analize vsebnosti suhe snovi in skupnih sladkorjev. Kakovost kislega zelja smo
ocenjevali na degustaciji, ki smo jo organizirali na dnevu Zelenjadarskih uric.
Ocenjevali smo okus, barvo, konsistenco in izgled kislega zelja.
Zbrane ekotipe česna, ki izvirajo iz Primorske, Bele Krajine in okolice Ilirske
Bistrice smo razmnožili na poskusnem polju v Jabljah. Ocenili smo morfološke
lastnosti zbranega materiala in ga primerjali z lastnostmi sort, ki so na voljo
na trgu. Vsi ekotipi, ki izvirajo iz Primorske so si zelo podobni in že v prvem
letu razvijejo cvetno steblo z razvitimi drobnimi stročki, ki se jih lahko uporabi
za razmnoževanje v prihodnjem letu. Ovojna luska strokov je obarvana rahlo
rdeče, pri ostalih zbranih ekotipih je ovojna luska sivo bela do svetlo rjava.
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
Sodelavka: doc. dr. Jelka Šuštar Vozlič
Oljna ogrščica (Brassica napus L.) je kot alotetraploidna rastlinska vrsta nastala
s spontanim medvrstnim križanjem med repo (B. rapa L.; AA genom, 2n=20)
in zeljem (B. oleracea L.; CC genom, 2n=18). V osnovi je ogrščica samoprašna
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rastlinska vrsta, vendar pa v odvisnosti od posameznega genotipa in specifičnih
vplivov okolja lahko delež tujeprašnosti dosega od 5 do 47%. Zaradi različne
stopnje tujeprašnosti pa v naravi prihaja do intra-specifičnih križanj med
posevki, samosevnimi rastlinami in podivjanimi populacijami ogrščice. Poleg
tega so možna tudi inter-specifična križanja oljne ogrščice z njenimi spolno
kompatibilnimi sorodniki iz družine Brassicaceae.
Zbiranje genskih virov oljne ogrščice je potekalo na območju celotne Slovenije
v štiriletnem časovnem obdobju (2007-2010). Oljno ogrščico smo vzorčili
makrolokacijsko - na območjih z intenzivno pridelavo ogrščice ter mikrolokacijsko habitati s samosevnimi in podivjanimi rastlinami. Podatke o lokacijah in vzorčenih
rastlinah smo vpisovali v posebne formularje. Iz nabranega rastlinskega materiala
(mladih listov) smo izolirali DNK in jo shranili za nadaljnje molekulske analize
primerjav genskih profilov z uporabo mikrosatelitnih markerjev. V projekt smo
poleg terenskega dela vključili tudi zbiranje semena sort in hibridov, ki so se
v zadnjih 15-ih letih pridelovale (i) na območju Slovenije. Ti vzorci nam bodo
služili kot referenčni material v procesu identifikacije izvora samosevnih in
podivjanih populacij oljne ogrščice.
Skupno smo v obdobju od 2007 do 2010 zbrali 341 vzorcev ogrščice, od tega
204 vzorce rastlin podivjanih populacij, 92 vzorcev samosevnih rastlin ter 45
vzorcev posevkov ogrščice. Vsi podatki za posamezen pobran vzorec so zbrani
na vzorčnih formularjih in zajemajo: datum vzorčenja, mikrolokacijo (GPS
koordinate in natančen opis), status rastline (posevek, samosevna, podivjana),
velikost vzorčene populacije ter posebnosti, ki smo jih opazili na samem mestu
(prisotnost spolno kompatibilnih sorodnikov). V zadnjih 15-ih letih se na podlagi
naših zbranih podatkov na območju Slovenije pridelovalo kar 57 različnih sort
in hibridov ogrščice, od tega nam je preko različnih semenarskih hiš, podjetij,
ki tržijo seme ogrščice, genskih bank v Evropi in ohranjanje semena ogrščice
na Kmetijskem inštitutu uspelo zbrati kar 54 genskih virov ogrščice (seme).
Zbiranje genskih virov oljne ogrščice predstavlja začetni korak v raziskave, ki
bodo opredelile dejansko stanje prenosa genov med vsemi pojavnimi oblikami
ogrščice ter njihove vplive na gensko raznolikost sorodnih rastlin v slovenskem
pridelovalnem prostoru.
Projekt mladi raziskovalec: Proteomska analiza tolerance na sušo pri navadnem
fižolu (Phaseolus vulgaris L.)
Mentorica. doc. dr. Jelka Šuštar Vozlič
Mlada raziskovalka: Tanja Zadražnik
Sodelavec: 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
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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.
Projekt mladi raziskovalec iz gospodarstva: Ugotavljanje hibridne sposobnosti
starševskih komponent navadne pšenice (Triticum aestivum L.)
Mentor: doc. dr. Vladimir Meglič
Mladi raziskovalec: Primož Titan
Značilnost navadne pšenice (Triticum aestivum L.) je, da ima veliko sposobnost
prilagoditve okolju v katerem raste. Minimalna temperatura za rast znaša od
3 do 4°C, maksimalna pa od 30 do 32°C. Območja uspevanja ležijo med 30 in
60° severne geografske širine in med 27 in 40° južne geografske širine. Prav
velika sposobnost prilagoditve okolju je vzrok, da se v svetovnem merilu največ
poljedelskih površin namenja pridelavi pšenice. V letu 2007 so te površine
predstavljale 217.432.593,00 ha. V Sloveniji smo leta 2007 pridelali 133.019,00
ton pšenice na 31.861,00 ha, pri čemer je povprečni pridelek znašal 4.205,43
kg ha-1. V svetovnem merilu je Slovenija v obdobju 1999 – 2004 predstavljala
vsako leto od 0,02 do 0,03 % skupnega svetovnega pridelka. Svetovna poraba
pšenice je v zadnjih letih presegla 600 milijonov ton. Naraščanje svetovne
porabe pšenice se bo še nadaljevalo, ker svetovna populacija ljudi nenehno
raste in, ker se zaradi višanja cen nafte začne uporabljati pšenico, kot surovino
za proizvodnjo biogoriv (bioetanol in ETBE). Ker so površine, ki so namenjene
pridelavi pšenice omejene in je hkrati opazen tudi negativen vpliv klimatskih
sprememb na pridelavo pšenice, se lahko ponovno zvišanje pridelave pšenice,
doseže samo z vzgojo rodovitnejših sort in boljšo tehniko pridelave. Eno izmed
možnosti za zvišanje pridelave pšenice predstavljajo hibridne sorte navadne
pšenice.
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Hibridne sorte navadne pšenice so pri nas v poljedelski praksi neznane, ker
sejemo le linijske sorte navadne pšenice. Zaradi tega zahteva vzgoja hibridnih
sort navadne pšenice razvoj in raziskave novih tehnologij. Ker so cvetovi
pšenice dvospolni (cvet sestoji iz moških in ženskih delov) so prvi postopki
vzgoje hibridnih sort navadne pšenice temeljili na uporabi citoplazemskogenetske moške sterilnosti. Ker je pri vzgoji hibridnih sort navadne pšenice z
uporabo citoplazemsko-genetske moške sterilnosti potreben dolgotrajen proces
vnosa citoplazemsko-genetske moške sterilnosti v materno komponento hibridne
sorte (linija A), temeljijo novi sistemi vzgoje hibridnih sort na uporabi sredstev
za kemično hibridizacijo oziroma gametocidih. Pri tovrstnih sistemih vzgoje
hibridnih sort odpadejo tudi težave zaradi obnove fertilnosti v F1 generaciji,
ker ni potreben vnos Rf genov (geni za obnovo fertilnosti v F1 generaciji) v
moško komponento hibridne sorte (linija R).
Program raziskovalnega dela temelji na razvoju sodobnejših sredstev za kemično
hibridizacijo, hibridizaciji navadne pšenice s pomočjo sredstev za kemično
hibridizacijo in ugotavljanju kompatibilne in kombinacijske sposobnosti starševskih
komponent hibridnih sort z morfološkimi in molekulskimi metodami. Pričakovan
rezultat programa raziskovalnega dela je vzgoja hibridnih sort navadne pšenice,
ki bodo izkazovale višji potencial za pridelek zrnja, racionalnejšo porabo
razpoložljive vode in hranil, višjo odpornost na stresne faktorje ter nižjo vsebnost
mikotoksinov v pridelku zrnja od standardnih linijskih sort navadne pšenice.
Projekt mladi raziskovalec: Silirna sposobnost mešanic trav in zeli, njihova
hranilna vrednost ter vsebnost β karotena
Mentor: doc. dr. Vladimir Meglič
Somentor: doc. dr. Jože Verbič
Mladi raziskovalec: Branko Lukač
Travniške zeli so v precejšnjem deležu zastopane v ruši ekstenzivnega trajnega
travinja. Zmeren delež koristnih zeli v ruši (10 - 30 %) je želen saj prispeva k
pestrosti in stabilnosti travne ruše in pridelka. Kljub splošnemu prepričanju,
da krma iz ekstenzivnih travnikov ni primerna za intenzivno prirejo mleka
novejše raziskave kažejo, da je mogoče v obroke za molznice vključiti tudi
nekaj take krme. Hkrati je krma s travinja tudi pomemben vir karotenoidov za
prežvekovalce. Pričakujemo, da se bo zaradi podnebnih sprememb delež zeli
v travni ruši povečal, zato bo konkurenčnost živinoreje na območjih s trajnim
travinjem med drugim odvisna tudi od uspešnosti izkoriščanja energije in
vitaminov, ki jih vsebujejo travniške zeli.
Pri sušenju krme z velikim deležem zeli prihaja do velikih izgub zaradi drobljenja
različnih delov rastlin, predvsem listov. Zaradi oksidacije se med sušenjem in
skladiščenjem sena zmanjšuje tudi vsebnost karotenoidov. Predvidevamo, da
lahko krmo z velikim deležem zeli uspešno konzerviramo le s siliranjem. S
siliranjem krme bi lahko mehanske izgube na travnikih zmanjšali, povečale
pa bi se lahko izgube zaradi neugodnega vrenja krme, saj je v praktičnih
razmerah vrenje krme v silosih neugodno. Za ugoden potek vrenja mora
krma vsebovati dovolj vodotopnih ogljikovih hidratov, hkrati pa ne sme imeti
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prevelike puferske sposobnosti, različne vrste zeli pa se v teh lastnostih med
seboj zelo razlikujejo.
Glavni cilj raziskave je pridobiti nova znanja na področju siliranja vrstno bogatega
trajnega travinja, kjer sta glavna cilja raziskovanja: 1) ovrednotiti navadni rman
in ozkolistni trpotec, ki spadata med pogosteje zastopane travniške zeli, z
vidika njune hranilne, energijske vrednosti, sposobnosti za siliranje in vsebnosti
karotenoidov ter 2) preučiti dejavnike, ki vplivajo na izgube β karotena med
venenjem krme in fermentacijo silaže.
Rezultati raziskav bodo prispevali k večji konkurenčnosti živinoreje na območjih
s trajnim travinjem, kjer so kmetijska zemljišča vključena v različne oblike
varovanja. Hkrati bodo prispevali k lažjemu upravljanju in ohranjanju travnikov
s veliko biotsko raznolikostjo.

STROKOVNE 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.
Vse 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 2010 je bilo v postopku za vpis na Slovensko sortno listo v preskušanje
vključenih skupno 8o hibridov koruze za zrnje, 35 sort strnih žit, 7 sort
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krompirja, 10 sort oljne ogrščice, po 2 sorti perzijske in bele detelje, 3 sorte
festololiuma in po 1 sorto trstikaste bilnice in čužke.
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 2010smo pridobili 52 standardnih vzorcev semena različnih sort in 12
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 62 vzorcih semena.
V in vitro razmerah, v mrežniku in na prostem hranimo sorte Kresnik, Jana,
Vesna, Cvetnik, Pšata, Bistra, KIS Mirna, KIS Sora, KIS Sotla in KIS Kokra.
Uradno potrjevanje semena ter razmnoževalnega in sadilnega materiala
kmetijskih rastlin
Nosilec: Zoran 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. veljavnost odločbe je bila podaljšana z odločbo št. 327-9/2004/3 z dne
28.12.2004 do 30. junija 2005, z odločbo št. 327-9/2004/5 z dne 09.08.2005
do 31.12.2006 ter z začasno odločbo št. 3431-120/2006/2 z dne 29.12.2006
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do konca leta 2008. Z odločbo št. 3431-100/2006/3 z dne 03.04.2007 je
bilo imenovanje podaljšano do preklica. 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 2010 je delo pri strokovni nalogi potekalo na treh področjih in sicer na
izvajanju in izboljševanju certifikacijskih shem, uradnem potrjevanju semenskega
materiala poljščin in zelenjadnic ter kontroli izvajanja postopkov uradnega
potrjevanja pod uradnim nadzorom.
V okviru izvajanja in izboljševanja delovanja certifikacijskih shem smo v letu
2010 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 ustalil. Pri nekaterih skupinah vrst podatki o količini pridelanega
semena med leti niso neposredno primerljivi, ker je količina odvisna predvsem
od vrst rastlin v pridelavi oziroma njihove absolutne mase (krmne rastline,
zelenjadnice, oljnice).
Za potrebe uradnega organa za potrjevanje je Semenski laboratorij analiziral
454 vzorcev semena. Na vzorcih so bile izvedene najmanj 3 vrste analiz,
največkrat sledeče: kalivost, čistota, število semen drugih rastlinskih vrst, pri
žitih pa pogosto tudi absolutna masa. pretežni del analiz je bil izveden na
vzorcih semena koruze (237) in pri strnih žitih (196). Skupno število analiziranih
vzorcev je podobno kot prejšnja leta: v letu 2009 smo analizirali 445 vzorcev,
372 v letu 2008 in 414 vzorcev v letu 2007.
Vzorčevalci uradnega organa za potrjevanje so vzorčili 144 partij semena,
vzorčevalci pod uradnim nadzorom pa 309, pri čemer so 215 partij vzorčili
ročno, pri 95 partijah pa so nadzorovali avtomatski odvzem vzorcev.
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V letu 2010 je bilo v skladu z zakonom o upravnem postopku izdanih 11
odločb o neustrezni kakovosti partij semena: 6 partij koruze, 4 partije ajde, in
1 partija črne detelje.
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.
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 (88 vzorcev), koruzi (21 vzorcev), krompirju (125 vzorcev), ozimni
ogrščici (4 vzorcev), krmnih rastlinah (8 vzorcev) in zelenjadnicah (56 vzorcev
trga in 23 vzorcev domače pridelave). 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
Cilj 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 so nato podlaga
za izvajanje nadzora nad vzdrževanjem sorte v času, ko je sorta vpisana v
Sortno listo. Opis ohranjevalne sorte je torej skupaj s standardnim vzorcem
sorte podlaga za ugotavljanje sortne pristnosti in čistosti pri nadzoru nad
vzdrževanjem ohranjevalnih sort
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Namen naloge je preveriti razločljivost, nespremenljivost in izenačenost ter
pripraviti opise sort, ki jih prijavitelji želijo v Sortno listo vpisati kot ohranjevalne
sorte. Opisi so nato podlaga za (1) izvajanje nadzora nad vzdrževanjem sorte v
času, ko je sorta vpisana v Sortno listo in, (2) skupaj s standardnim vzorcem,
za ugotavljanje sortne pristnosti in čistosti pri naknadni kontroli semenskega
materiala kmetijskih rastlin.
V skladu s programom smo zasnovali poskuse za 10 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.
Posebno preskušanje sort poljščin
Nosilec: Andrej Zemljič
Sodelavci: Zoran Čergan, mag. Peter Dolničar, Janko Verbič, Valentina Povše,
Franci Trček, Halil Agović, Tadej Absec, Stane 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 52 sort različnih vrst strnih
žit, 45 hibridov koruze za zrnje, 20 hibridov koruze za silažo, 37 sort trav,
17 sort metuljnic, 4 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 2010 je bilo v poskuse vključeno 22 sort kapusnic,
26 sort plodovk in 20 sort solatnic. Naloga vrtnarskih centrov in postaj je
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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. Katarina Rudolf Pilih, dr. Petra Kozjak, Barbara Pipan, Tanja Zadražnik,
Elizabeta Komatar
V Semenskem laboratoriju so se v letu 2010 izvajale analize kakovosti semenskega
materiala, surovin za mlevsko industrijo in krmo ter analize peloda v vzorcih
medu 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.

Kot pomembno novost naj omenimo, da smo konec leta 2010 ponovno začeli
izvajati tudi analize za potrebe izdaje ISTA mednarodnih oranžnih certifikatov,
saj je ISTA akreditirani laboratorij za kontrolo kakovosti semena v podjetju
Semenarna d.d. nepreklicno prekinil s svojim delom.
Kontrola kakovosti semenskega materiala
Vsebina dela je bila v letu 2010 podobna kot v prejšnjem letu, število analiziranih
vzorcev pa se je v primerjavi z letom 2009 zmanjšalo za slabih 9%. Vzorčevalci
našega laboratorija so za razne dobavitelje vzorčili 144 partij semena, vzorčevalci
3 semenarskih hiš pod našim uradnim nadzorom pa 310 partij.
V letu 2010 je bilo skupno analiziranih 1009 vzorcev semena (Tabela 1), na
vsakem vzorcu pa so bile opravljene v poprečju 3 različne analize, kar predstavlja
3027 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,
Število analiziranih vzorcev v letu 2010 po posameznih skupinah
Skupina
1 Notranji promet
za potrebe organa za uradno
potrjevanje

454
(strna žita, koruza, oljnice in predivnice
ter krmne in industrijske rastline)
81

genetske analize semena

5

2 Uradni nadzor nad imenovanim laboratorijem in imenovanimi vzorčevalci
3 Strokovna naloga za MKGP

176
14 (vzorci že všteti v skupino ostalo ali
naknadna kontrola)
221

standardni vzorci

103

naknadna kontrola

118

4 Izvoz (izdaja ISTA cert.)
5 Primerjalni testi

66

716

vzorci od MKGP (vzorci s trga za
potrebe naknadne kontrole)
ostalo (podaljšanje deklaracij, informativne predanalize in analize, analize gozdnega semena, notranji naročniki KIS-a)

Kalivost semena tritikale na filter papirju

Število vzorcev

48 (56 izdanih ISTA cert., 8 vzorcev že
vštetih v skupino za uradno potrjevanje)
24

ISTA vzorci fizikalne analize
kakovosti semena

12

ISTA vzorci GSO

12

SKUPAJ
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energija kalitve, kalivost, nekatere stranke pa so želele še dodatne analize kot
npr. hladni test in absolutno maso, na semenu drevnin pa smo izvajali tudi
biokemični topografski tetrazol test. Z omenjenim testom smo občasno ugotavljali
tudi vitalnost semena kmetijskih rastli. Vse partije semena za notranji promet so
bile analizirane v skladu z zahtevami, ki jih določajo veljavni Pravilniki o trženju
semena. V letu 2010 smo izdali 56 mednarodnih ISTA oranžnih certifikatov, s
katerimi so dobavitelji izvozili partije semena.
Največ vzorcev smo analizirali za potrebe uradnega potrjevanja, pri čemer sta
bila največja naročnika analiz podjetje Agrosaat d.o.o. in Intercorn trading. Ostali
naročniki laboratorijskih storitev so bili še: Amarant d.o.o., Biotehniška fakulteta,
CRKP Jable, KG Lendava, KZ Lenart, Kmetijstvo Črnci, Panvita, 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 3 vzorci.
Pelodna analiza
V letu 2010 je bila pelodna analiza opravljena na 182 vzorcih, kar predstavlja slabih
27% manj vzorcev kot v letu 2009. Vrste in delež peloda smo določali v 83 vzorcih
medu in v 99 vzorcih cvetnega prahu. 56 vzorcev medu je bilo analiziranih za
potrebe Inšpekcije za kontrolo kakovosti kmetijskih pridelkov, 22 za razne druge
naročnike (Mercator, Spar), 99 vzorcev cvetnega prahu za strokovno nalogo, 5
vzorcev pa smo analizirali v sklopu mednarodnih primerjalnih analiz (BIPEA). Slika
3 prikazuje del preparata tujega vzorca cvetličnega medu pri 400 x povečavi.
S posterjem z naslovom Pelodna analiza medu na slovenskem trgu smo
sodelovali tudi na APIMEDICI, mednarodnem simpoziju, ki se je jeseni odvijal
v Ljubljani.
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ilustr. [COBISS.SI-ID 3245160]
23. ZEMLJIČ, Andrej. Merila za izbor in opis sort ozimnih žit za setev. Kmeč. glas, 15. sep.
2010, letn. 67, št. 37, str. 8-9. [COBISS.SI-ID 3403112]
24. ZEMLJIČ, Andrej. Pred setvijo jarih žit. Kmeč. glas, 17. feb. 2010, letn. 67, št. 7, str. 9.
[COBISS.SI-ID 3232104]
1.05 Poljudni članek
25. DOLNIČAR, Peter. Domače seme v povprečju boljše od uvoženega : Dan krompirja na
Kmetijskem inštitutu Slovenije. Kmeč. glas, 14. jul. 2010, letn. 67, št. 28, str. 10. [COBISS.
SI-ID 3356520]
26. DOLNIČAR, Peter. Strune v krompirju : vprašanja in odgovori. Kmeč. glas, 10. feb. 2010,
letn. 67, št. 6, str. 10. [COBISS.SI-ID 3231848]
27. DOLNIČAR, Peter. Najboljše sorte ni : tema meseca: krompir. Delo dom, 24. feb. 2010,
letn. 18, št. 8, str. 52-54. [COBISS.SI-ID 3226984]
1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
28. ČERGAN, Zoran, TAJNŠEK, Anton. Dolgoročni učinek (1993-2009) diferenciranega gnojenja z organskimi gnojili in mineralnega dušika na pridelek in gospodarnost treh poljščin v
kolobarju na dveh lokacijah = The long-term effect of differentiated fertilization with organic
manure andmineral nitrogen on the yield and economics of three crops in the field crop
rotation. V: KOCJAN AČKO, Darja (ur.), ČEH, Barbara (ur.). Novi izzivi v poljedelstvu 2010
: zbornik simpozija : proceedings of symposium, Rogaška Slatina, [2. in 3. december] 2010.
Ljubljana: Slovensko agronomsko društvo, 2010, str. 42-48. [COBISS.SI-ID 3477864]
29. DOLNIČAR, Peter, RUDOLF PILIH, Katarina, ŽERJAV, Metka, KOZJAK, Petra, ŠUŠTAR
VOZLIČ, Jelka. Izbrani R geni vključeni v odziv na okužbo s krompirjevo plesnijo (Phytophtohora infestans (Mont) de Bary) pri krompirju (Solanum tuberosum L.) = R genes involved
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in response ro infection with late blight (Phytophtohora infestans (Mont) de Bary) in potato
(Solanum tuberosum L.). V: KOCJAN AČKO, Darja (ur.), ČEH, Barbara (ur.). Novi izzivi v
poljedelstvu 2010 : zbornik simpozija : proceedings of symposium, Rogaška Slatina, [2. in
3. december] 2010. Ljubljana: Slovensko agronomsko društvo, 2010, str. 150-154. [COBISS.
SI-ID 3480168]
30. DOLNIČAR, Peter, ZADRGAL, Viktor. The influence of GA3 concentration and tuber age
on dormancy breaking at post harvest control. V: CALISKAN, Mehmet Emin (ur.), ARSLANOGLU, Funda (ur.). Potato agrophysiology : proceedings of the International Symposium on
Agronomy and Physiology of Potato, 20-24 September 2010 Nevsehir - Turkey. [S. l.]: Mehmet
Emin Caliskan, 2010, str. 148-156. [COBISS.SI-ID 3420008]
31. GERIČ STARE, Barbara, MAVRIČ, Irena, ŠUŠTAR VOZLIČ, Jelka, VIRŠČEK MARN,
Mojca, DOLNIČAR, Peter, RUDOLF PILIH, Katarina, MEGLIČ, Vladimir. Project presentation:
Microarray studies of mechanisms in development of necrosis on potato tubers due to potato
virus Y infection. V: JUVAN, Peter (ur.). From arrays to understanding diseases. Ljubljana:
Faculty of Medicine, 2010. [COBISS.SI-ID 3331688]
32. LUKAČ, Branko, ŽNIDARŠIČ, Tomaž, VERBIČ, Janko, VERBIČ, Jože, KRAMBERGER,
Branko. Hranilna vrednost nekaterih zeli s trajnega travinja = Nutritive value of some forbs
from permanent grasslands. V: ČEH, Tatjana (ur.). 19. mednarodno znanstveno posvetovanje
o prehrani domačih živali [tudi] Zadravčevi-Erjavčevi dnevi, Radenci, , 11. in 12. november
2010. Zbornik predavanj. Murska Sobota: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko
gozdarski zavod, 2010, str. 275-283, graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 3453800]
33. PIPAN, Barbara, ŠUŠTAR VOZLIČ, Jelka, MEGLIČ, Vladimir. Ocena stopnje prenosa
genov med populacijami oljne ogrščice različih habitatov v Sloveniji = Estimation of gene
flow between oilseed rape opulations from different habitats in Slovenia. V: KOCJAN AČKO,
Darja (ur.), ČEH, Barbara (ur.). Novi izzivi v poljedelstvu 2010 : zbornik simpozija : proceedings
of symposium, Rogaška Slatina, [2. in 3. december] 2010. Ljubljana: Slovensko agronomsko
društvo, 2010, str. 132-137. [COBISS.SI-ID 3479656]
34. ROSTOHAR, Katja, ČERGAN, Zoran, BLEJEC, Andrej, KOZJAK, Petra, MEGLIČ, Vladimir,
ŠUŠTAR VOZLIČ, Jelka. Soobstoj in določanje gensko spremenjenih organizmov v konvencionalni koruzi (Zea mays L.) na polju = Co-existence and determination of genetically modified
organisms in the conventional maize (Zea mays L.) in the field. V: KOCJAN AČKO, Darja
(ur.), ČEH, Barbara (ur.). Novi izzivi v poljedelstvu 2010 : zbornik simpozija : proceedings
of symposium, Rogaška Slatina, [2. in 3. december] 2010. Ljubljana: Slovensko agronomsko
društvo, 2010, str. 145-149. [COBISS.SI-ID 3479912]
35. TAJNŠEK, Anton, ČERGAN, Zoran, ČEH, Barbara. Horizontalna migracija dušika na
lahkih njivskih tleh pod koruzo (Zea mays L.) v kolobarju = Horizontal nitrogen migration
on light arable land under maize (Zea mays L.) in field crop rotation. V: KOCJAN AČKO,
Darja (ur.), ČEH, Barbara (ur.). Novi izzivi v poljedelstvu 2010 : zbornik simpozija : proceedings
of symposium, Rogaška Slatina, [2. in 3. december] 2010. Ljubljana: Slovensko agronomsko
društvo, 2010, str. 64-70. [COBISS.SI-ID 3478376]
36. UGRINOVIĆ, Kristina, ŠKOF, Mojca. Proizvodnja salate batavije u Sloveniji tijekom cijele
godine. V: MARIĆ, Sonja (ur.), LONČARIĆ, Zdenko (ur.). 45th Croatian and 5th International
Symposium on agriculture, Opatija, Croatia, 15th-19th February 2010. Zbornik radova. Osijek:
Poljoprivredni fakultet Sveučilišta Jurja Strossmayera u Osijeku: =Faculty of Agriculture University of Josip Juraj Strossmayer in Osijek, 2010, str. 609-613. [COBISS.SI-ID 3240552]
37. UGRINOVIĆ, Kristina, ŽITEK, Drago, ŠKOF, Mojca, RUTAR, Romana. Nadzor kakovosti
semena zelenjadnic namenjenega ljubiteljskim pridelovalcem v letih od 2006 do 2010 v Sloveniji
= Control of quality of vegetable seed intended for amateur gardens from 2006 till 2010 in
Slovenia. V: KOCJAN AČKO, Darja (ur.), ČEH, Barbara (ur.). Novi izzivi v poljedelstvu 2010
: zbornik simpozija : proceedings of symposium, Rogaška Slatina, [2. in 3. december] 2010.
Ljubljana: Slovensko agronomsko društvo, 2010, str. 210-216. [COBISS.SI-ID 3480680]
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38. ZADRGAL, Viktor, DOLNIČAR, Peter. Vpliv giberinske kisline na prekinjanje dormance
in na rast in razvoj pri krompirju (Solanum tuberosum L.) = The influence of gibberellic
acid on dormancy breaking and on potato (Solanum tuberosum L.) growth and development.
V: KOCJAN AČKO, Darja (ur.), ČEH, Barbara (ur.). Novi izzivi v poljedelstvu 2010 : zbornik
simpozija : proceedings of symposium, Rogaška Slatina, [2. in 3. december] 2010. Ljubljana:
Slovensko agronomsko društvo, 2010, str. 195-201. [COBISS.SI-ID 3480424]

46. KŘÍSTKOVÁ, Eva, MEGLIČ, Vladimir, MARAS, Marko. Willow-leaf lettuce - distribution
and variation. V: DOLENC KOCE, Jasna (ur.), VODNIK, Dominik (ur.), PONGRAC, Paula (ur.).
5. Slovenski simpozij o rastlinski biologiji z mednarodno udeležbo, Ljubljana, 6.-9. september
2010 = 5th Slovenian Symposium on Plant Biology with International Participation, Ljubljana,
September 6.-9., 2010. Knjiga povzetkov. Ljubljana: Slovensko društvo za biologijo rastlin: =
The Slovenian Society of Plant Biology, 2010, str. 47, 3-P1. [COBISS.SI-ID 3399016]

39. ŽNIDARŠIČ, Tomaž, VERBIČ, Janko, VERBIČ, Jože. Povezava med pridelkom in energijsko
vrednostjo posameznih vrst trav in metuljnic prve košnje za prežvekovalce = Relationship
between yield and energy value of the first cut of individual grass and legume species for
ruminants. V: ČEH, Tatjana (ur.). 19. mednarodno znanstveno posvetovanje o prehrani domačih živali [tudi] Zadravčevi-Erjavčevi dnevi, Radenci, , 11. in 12. november 2010. Zbornik
predavanj. Murska Sobota: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski
zavod, 2010, str. 161-166, graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 3450216]

47. MAVRIČ, Irena, VIRŠČEK MARN, Mojca, DOLNIČAR, Peter. Finding of eggplant mottled
dwarf virus in potato in Slovenia. V: SPETZ, Carl (ur.), BLYSTAD, Dag-Ragnar (ur.). EAPR
2010 : 14th triennial meeting of the Virology Section of the European Association for Potato
Research (EAPR) Hamar, Norway 4th-9th July 2010 : book of abstracts, (Fokus, Vol. 5(2010)
Nr. 5). As: Bioforsk Fokus, 2010, str. 53. [COBISS.SI-ID 3352424]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci
40. BUDIČ, Maruška, SABOTIČ, Jerica, KOS, Janko, MEGLIČ, Vladimir, KIDRIČ, Marjetka.
Cloning and expression of Phaselous vulgaris L drought-responsive protease genes. V: SERŠA, Gregor (ur.), KOS, Janko (ur.), LAH TURNŠEK, Tamara (ur.), KRANJC, Simona (ur.). 6th
Conference on Experimental and Translational Oncology, Kranjska gora, Slovenia, March,
24-28, 2010. Book of abstracts. Ljubljana: Association of Radiology and Oncology, 2010, str.
92. [COBISS.SI-ID 2774129]
41. DOLNIČAR, Peter, KOMATAR, Elizabeta, RUDOLF PILIH, Katarina, ZADRGAL, Viktor,
ABSEC, Tadej, MEGLIČ, Vladimir. Genska banka krompirja na Kmetijskem inštitutu Slovenije. V: MEGLIČ, Vladimir (ur.). Slovenska rastlinska genska banka v mednarodnem letu
biodiverzitete : knjiga povzetkov. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2010, str. 28. [COBISS.
SI-ID 3439208]
42. DOLNIČAR, Peter, MAVRIČ, Irena, VIRŠČEK MARN, Mojca, MEGLIČ, Vladimir. The
influence of storage temperatures on development of necrotic symptoms caused by PVYNTN 
on tubers of potato cv. Igor. V: SPETZ, Carl (ur.), BLYSTAD, Dag-Ragnar (ur.). EAPR 2010 :
14th triennial meeting of the Virology Section of the European Association for Potato Research
(EAPR) Hamar, Norway 4th-9th July 2010 : book of abstracts, (Fokus, Vol. 5(2010)Nr. 5). As:
Bioforsk Fokus, 2010, str. 21. [COBISS.SI-ID 3352168]
43. DOLNIČAR, Peter, RUDOLF PILIH, Katarina, ŽERJAV, Metka, ŠUŠTAR VOZLIČ, Jelka.
Vertical resistance to Late Blight expressed in advanced clones of potato breeding program
at the Agricultural Institute of Slovenia. V: DOLENC KOCE, Jasna (ur.), VODNIK, Dominik
(ur.), PONGRAC, Paula (ur.). 5. Slovenski simpozij o rastlinski biologiji z mednarodno udeležbo, Ljubljana, 6.-9. september 2010 = 5th Slovenian Symposium on Plant Biology with
International Participation, Ljubljana, September 6.-9., 2010. Knjiga povzetkov. Ljubljana:
Slovensko društvo za biologijo rastlin: = The Slovenian Society of Plant Biology, 2010, str.
87, 5-P2. [COBISS.SI-ID 3399784]
44. KOZMUS, Peter, SIMONČIČ, Andrej, VERBIČ, Jože, GREGORČIČ, Ana, ČERGAN, Zoran,
BABNIK, Drago. A survey of pesticide residues in pollen collected by honey bees in Slovenia.
V: BOŽIČ, Janko (ur.). Programme and the book of abstracts. Brdo pri Lukovici: Čebelarska
zveza Slovenije, 2010, str. 34. [COBISS.SI-ID 3418984]
45. KOZMUS, Peter, SIMONČIČ, Andrej, VERBIČ, Jože, GREGORČIČ, Ana, ČERGAN, Zoran, GREGORC, Aleš. A survey of pesticide residues in pollen collected by honey bees in
Slovenia. V: KENCE, Meral (ur.). Proceedings of the 4th European Conference of Apidology,
7-9 september 2010, Metu-Ankara. EurBee : proceedings of the 4th European Conference of
Apidology, 7-9 September 2010, Metu-Ankara, Turkey. [s.l.: s.n.], 2010, str. 130. [COBISS.SIID 3403880]
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48. MEGLIČ, Vladimir. Pot do Slovenske rastlinske genske banke. V: MEGLIČ, Vladimir (ur.).
Slovenska rastlinska genska banka v mednarodnem letu biodiverzitete : knjiga povzetkov.
Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2010, str. 10. [COBISS.SI-ID 3436136]
49. MEGLIČ, Vladimir, ŠUŠTAR VOZLIČ, Jelka. Genska banka Kmetijskega inštituta Slovenije. V: MEGLIČ, Vladimir (ur.). Slovenska rastlinska genska banka v mednarodnem letu
biodiverzitete : knjiga povzetkov. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2010, str. 14. [COBISS.
SI-ID 3436392]
50. MEGLIČ, Vladimir, ŠUŠTAR VOZLIČ, Jelka, MARAS, Marko. Genska raznolikost fižola
v zbirki Kmetijskega inštituta Slovenije. V: MEGLIČ, Vladimir (ur.). Slovenska rastlinska genska banka v mednarodnem letu biodiverzitete : knjiga povzetkov. Ljubljana: Kmetijski inštitut
Slovenije, 2010, str. 19. [COBISS.SI-ID 3436904]
51. PELENGIĆ, Radojko, RUSIJAN, Denis, PIPAN, Barbara, MEGLIČ, Vladimir. Evalvacija
genskih virov belih sort vinske trte (Vitis vinifera L.). V: MEGLIČ, Vladimir (ur.). Slovenska
rastlinska genska banka v mednarodnem letu biodiverzitete : knjiga povzetkov. Ljubljana:
Kmetijski inštitut Slovenije, 2010, str. 27. [COBISS.SI-ID 3438696]
52. PELENGIĆ, Radojko, RUSJAN, Denis, MEGLIČ, Vladimir, PIPAN, Barbara. Uporaba
karotenoidnih profilov in mikrosatelitov za identifikacijo sort vinsketrte (Vitis vinifera L.).
V: POTOČNIK, Uroš (ur.). Kolokvij iz genetike, Ljubljana, 22. september 2010. Ljubljana: Slovensko genetsko društvo, 2010, str. 92. [COBISS.SI-ID 3405160]
53. PIPAN, Barbara, MEGLIČ, Vladimir, ŠUŠTAR VOZLIČ, Jelka. Možnosti in vplivi intraspecifičnih križanj oljne ogrščice na okolje v Slovenji. V: POTOČNIK, Uroš (ur.). Kolokvij
iz genetike, Ljubljana, 22. september 2010. Ljubljana: Slovensko genetsko društvo, 2010, str.
98. [COBISS.SI-ID 3404904]
54. PIPAN, Barbara, ŠUŠTAR VOZLIČ, Jelka, MEGLIČ, Vladimir. Genetic diversity of oilseed
rape populations from different habitats in Slovenia using microsatellite markers. V: DOLENC
KOCE, Jasna (ur.), VODNIK, Dominik (ur.), PONGRAC, Paula (ur.). 5. Slovenski simpozij o
rastlinski biologiji z mednarodno udeležbo, Ljubljana, 6.-9. september 2010 = 5th Slovenian
Symposium on Plant Biology with International Participation, Ljubljana, September 6.-9.,
2010. Knjiga povzetkov. Ljubljana: Slovensko društvo za biologijo rastlin: = The Slovenian
Society of Plant Biology, 2010, str. 48, 3-P2. [COBISS.SI-ID 3399272]
55. PIPAN, Barbara, ŠUŠTAR VOZLIČ, Jelka, MEGLIČ, Vladimir. Zbiranje genskih virov oljne
ogrščice iz različnih habitatov v Sloveniji. V: MEGLIČ, Vladimir (ur.). Slovenska rastlinska
genska banka v mednarodnem letu biodiverzitete : knjiga povzetkov. Ljubljana: Kmetijski
inštitut Slovenije, 2010, str. 25. [COBISS.SI-ID 3437928]
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56. RAZINGER, Jaka, DRINOVEC, Luka, ŠUŠTAR VOZLIČ, Jelka, MEGLIČ, Vladimir,
ČREMOŽNIK, Bojan, ČERENAK, Andreja. Physiological changes in common bean and hop
plants exposed to drought stress. V: DOLENC KOCE, Jasna (ur.), VODNIK, Dominik (ur.),
PONGRAC, Paula (ur.). 5. Slovenski simpozij o rastlinski biologiji z mednarodno udeležbo,
Ljubljana, 6.-9. september 2010 = 5th Slovenian Symposium on Plant Biology with International Participation, Ljubljana, September 6.-9., 2010. Knjiga povzetkov. Ljubljana: Slovensko
društvo za biologijo rastlin: = The Slovenian Society of Plant Biology, 2010, str. 20, 2-P2.
[COBISS.SI-ID 3398760]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

57. RUDOLF PILIH, Katarina, BOHANEC, Borut, DOLENC, Viktorija, LIPAVIC, Boštjan, ŠUŠTAR VOZLIČ, Jelka, MEGLIČ, Vladimir. Genska banka zelja (Brassica oleracea var. capitata
L.) in žlahtnjenje hibridnih sort. V: MEGLIČ, Vladimir (ur.). Slovenska rastlinska genska banka
v mednarodnem letu biodiverzitete : knjiga povzetkov. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije,
2010, str. 26. [COBISS.SI-ID 3438184]

68. DOLNIČAR, Peter. Krompir : vaša hrana in zdravilo : slovenske sorte krompirja, ekološka
in integrirana pridelava, krompir v prehrani, farmaciji in v ljudskem zdravilstvu. Olševek:
Sončni hribček, 2010. 71 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3317096]

58. RUTAR, Romana, LIPAVIC, Boštjan, ŠUŠTAR VOZLIČ, Jelka, MEGLIČ, Vladimir. Kontrola
kakovosti semena in priprava za srednjeročno in dolgoročno hranjenje. V: MEGLIČ, Vladimir
(ur.). Slovenska rastlinska genska banka v mednarodnem letu biodiverzitete : knjiga povzetkov.
Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2010, str. 33. [COBISS.SI-ID 3439720]

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 2009, (KIS - Poročila o strokovnih nalogah, 124). Ljubljana:
Kmetijski inštitut Slovenije, 2010. 55 str., pril., tabele. [COBISS.SI-ID 3224168]

59. ŠAJNA, Nina, KAVAR, Tatjana, ŠUŠTAR VOZLIČ, Jelka, KALIGARIČ, Mitja. Rarity and
persistence of endemic Hladnikia pastinacifolia Rchb. (Apiaceae). V: JASPRICA, Nenad
(ur.). Knjiga sažetaka. Murter: Hrvatsko botaničko društvo, 2010, str. 187. [COBISS.SI-ID 
17900040]
60. ŠUŠTAR VOZLIČ, Jelka, UGRINOVIĆ, Kristina, MARAS, Marko, KREGAR, Marinka, MEGLIČ, Vladimir. Genska raznolikost slovenske dednine solate (Lactuca sativa L.) in obuditev
avtohtone sorte Ljubljanska ledenka. V: MEGLIČ, Vladimir (ur.). Slovenska rastlinska genska
banka v mednarodnem letu biodiverzitete : knjiga povzetkov. Ljubljana: Kmetijski inštitut
Slovenije, 2010, str. 21. [COBISS.SI-ID 3437160]
61. TAJNŠEK, Anton, ČERGAN, Zoran. Langzeitwirkung (1993-2009) Differenzierter Organischer und N-min-Düngungung auf den Ertrag und die Wirtschaftlichkeit der Feldfrüchte an
Zwei Standorten. V: [IOSDV Wintertagung 2010] : Rauischholzhausen, 7. März bis 9. März
2010. [Giessen: Internationale Arbeitsgemeinschaft für Dauerversuche (ILTE/IOSDV) in der
Internationalen Bodenkundlichen Union (IUSS), 2010], [1] f. [COBISS.SI-ID 6456441]
62. TITAN, Primož, MEGLIČ, Vladimir. Uporaba kemične hibridizacije za eksploatacijo
heterozisa pri navadni pšenici (Triticum Aestivum L.). V: POTOČNIK, Uroš (ur.). Kolokvij iz
genetike, Ljubljana, 22. september 2010. Ljubljana: Slovensko genetsko društvo, 2010, str. 29.
[COBISS.SI-ID 3404648]
63. UGRINOVIĆ, Kristina, ŠKOF, Mojca. Zbirka samoniklih virov rukole v Slovenski rastlinski
genski banki. V: MEGLIČ, Vladimir (ur.). Slovenska rastlinska genska banka v mednarodnem
letu biodiverzitete : knjiga povzetkov. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2010, str. 28.
[COBISS.SI-ID 3438952]

67. CZARNAK-KLOS, Marta, MEGLIČ, Vladimir. European Coexistence Bureau (ECoB). Best
practice documents for coexistence of genetically modified crops with conventional and organic
farming. 1., Maize crop production, (EUR, 24509 EN). Luxemburg: European Union, 2010. 70
str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3422568]

2.13 Elaborat, predštudija, študija

70. GREGORČIČ, Ana, BAŠA ČESNIK, Helena, KOZMUS, Peter, GREGORC, Aleš, VERBIČ,
Jože, SIMONČIČ, Andrej, ČERGAN, Zoran. Poročilo o strokovnih nalogah s področja fitofarmacevtskih sredstev za leto 2010, (KIS - Poročila o strokovnih nalogah, 131). Ljubljana:
Kmetijski inštitut Slovenije, 2010. 75 str., tabele. [COBISS.SI-ID 3444840]
2.22 Nova sorta
71. DOLNIČAR, Peter, GRKMAN, Franc, KERN, Marjan, ZADRGAL, Viktor, KOMATAR,
Elizabeta, SLUGA, Tadej, ŠUŠTAR VOZLIČ, Jelka, MEGLIČ, Vladimir. V sortno listo Republike Slovenije se vpiše sorta krompirja (Solanum tuberosum L.), z odobrenim imenom KIS
Kokra : registrska številka sorte SOT194 : odločba RS Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Fitosanitarne uprave RS, 3432-11/2006/6, 20.7.2010. Ljubljana, 2010: Fitosanitarna
uprava RS. 2 str. [COBISS.SI-ID 3359080]
72. DOLNIČAR, Peter, GRKMAN, Franc, KERN, Marjan, ZADRGAL, Viktor, KOMATAR, Elizabeta, SLUGA, Tadej, ŠUŠTAR VOZLIČ, Jelka, MEGLIČ, Vladimir. V sortno listo Republike
Slovenije se vpiše sorta krompirja (Solanum tuberosum L.), z odobrenim imenom KIS Sotla :
registrska številka sorte SOT190 : odločba RS Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Fitosanitarne uprave RS, 321-21-03-17/2005/6, 13.10.2010. Ljubljana, 2010: Fitosanitarna
uprava RS. 2 str. [COBISS.SI-ID 3432296]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

64. VERBIČ, Janko, MEGLIČ, Vladimir. Ekspedicije in zbiranje genskih virov v Sloveniji
(1999-2010). V: MEGLIČ, Vladimir (ur.). Slovenska rastlinska genska banka v mednarodnem
letu biodiverzitete : knjiga povzetkov. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2010, str. 17.
[COBISS.SI-ID 3436648]

3.11 Radijski ali TV dogodek

65. VERBIČ, Janko, MEGLIČ, Vladimir. Genska banka krmnih in travniških rastlin. V: MEGLIČ,
Vladimir (ur.). Slovenska rastlinska genska banka v mednarodnem letu biodiverzitete : knjiga
povzetkov. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2010, str. 30. [COBISS.SI-ID 3439464]

74. DOLNIČAR, Peter. Nakaljevanje krompirja. Ljubljana: Radio Slovenija, 1. program, oddaja
Kmetijski nasveti, 4. feb. 2010. [COBISS.SI-ID 3217768]

1.18 Geslo - sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju ...

76. DOLNIČAR, Peter. Pridelovanje krompirja nekoč in danes. Šempeter pri Gorici: TV Primorka, 18. feb. 2010. [COBISS.SI-ID 3239272]

66. BABNIK, Drago, ČERGAN, Zoran. Načini gospodarjenja na kmetijah. Kazalci okolja v
Sloveniji, 2009, elektronski vir. http://kazalci.arso.gov. si/kazalci  [COBISS.SI-ID 3475560]
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2.02 Strokovna monografija

73. DOLNIČAR, Peter. Koloradski hrošč. Ljubljana: Radio Slovenija, 1. program, oddaja Nasveti
na prvem, 7. jun. 2010. [COBISS.SI-ID 3352680]

75. DOLNIČAR, Peter. Nakup semenskega krompirja. Ljubljana: Radio Slovenija, 1. program,
oddaja Kmetijski nasveti, 25. jan. 2010. [COBISS.SI-ID 3217512]

77. DOLNIČAR, Peter. Skladiščenje krompirja. Ljubljana: Radio Slovenija, 1. program, oddaja
Nasveti na prvem, 21. sep. 2010. [COBISS.SI-ID 3435112]
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3.14 Predavanje na tuji univerzi
78. MEGLIČ, Vladimir. Biotehnološko žlahtnjenje rastlin : [predavanje na doktorskem študiju
Bioznanosti, v obsegu 10 ur, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, 2010].
Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 3081260]
79. MEGLIČ, Vladimir. Characterisation of crops from physiological traits to molecular markers
: [predavanje na Slovak University of agriculture, Department of plant physiology, v obsegu 10
ur med 12. - 17. 11. 2010, pri predmetu Diversity of agricultural crops and Production ecology
and climate change, Nitra]. Nitra, 2010. [COBISS.SI-ID 3079980]

zimskega izobraževanja v letu 2010 v organizaciji Kmetijsko svetovalne službe Izpostave Laško,
Laško, 20. jan. 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 3227240]
93. UGRINOVIĆ, Kristina. Pridelovanje in sortiment kumare za solato : predavanje na izobraževanju za kmete in svetovalce: Zelenjadarske urice, Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana, 7.
dec. 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 3479400]
3.25 Druga izvedena dela
94. DOLNIČAR, Peter. Nova celostna grafična podoba Strojnih krožkov : predavanje v organizaciji Združenja za medsebojno pomoč - strojni krožek Ljubljana - vzhod, Ljubljana Polje,
26. feb. 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 3231080]

80. MEGLIČ, Vladimir. Protection of agrobiodiversity : [predavanje v okviru modulov Biotehnology - a modern tool for developing agrobiodiversity in Genetic constitution and its relevance
to agrobiodiversity, v obsegu 15 + 10 ur, na Univerzi Sv Kirili i Metodi, Skopje]. Skopje, 2010.
[COBISS.SI-ID 3080236]

95. DOLNIČAR, Peter. Pridelovanje zgodnjega krompirja : predavanje za pridelovalce, Bilje,
11. feb. 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 3239016]

81. MEGLIČ, Vladimir. Rastlinska biotehnologija : [predavanje na podiplomskem študiju Biološke in biotehniške znanosti, v obsegu 10 ur, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo,
Ljubljana, 2010]. Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 3081004]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

Mentor pri diplomskih delih

82. DOLNIČAR, Peter. Novosti v pridelovanju, dodelavi in skladiščenju krompirja : predavanje
na izobraževanju za kmetijske svetovalce, Kmetijski inštitut Slovenije in Kmetijsko gozdarska
zbornica Slovenije, Ljubljana, 23. jun. 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 3341416]

96. ABSEC, Tadej. Ugotavljanje ustreznosti razvrščanja zgodnjih krompirjevih sort na Gorenjskem : diplomsko delo v višjem strokovnem izobraževalnem programu Vrtnarstvo. Ljubljana:
[T. Absec], 2010. IX, 49 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 3483496]

83. DOLNIČAR, Peter. Opisi in prepoznavanje sort krompirja : predavanje na izobraževanju
za kmetijske svetovalce, Kmetijski inštitut Slovenije in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije,
Ljubljana, 23. jun. 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 3341928]
84. DOLNIČAR, Peter. Predstavitev novih sort in križancev krompirja KIS : predavanje na
Tradicionalnih predavanjih na temo krompirja, Komenda, 1. okt. 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 
3413864]

Komentor pri doktorskih disertacijah
97. ŠAJNA, Nina. Ekologija, biologija in populacijska genetika hladnikovke (Hladnikia pastinacifolia Rchb., Apiaceae) : doktorska disertacija. Maribor: [N. Šajna], 2010. XVI, 104 str.,
ilustr. [COBISS.SI-ID 17605896]

85. DOLNIČAR, Peter. Predstavitev novih sort krompirja KIS : predavanje na izobraževanju
za kmetijske svetovalce, Kmetijski inštitut Slovenije in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije,
Ljubljana, 23. jun. 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 3342184]
86. DOLNIČAR, Peter. Pridelovanje krompirja v sušnih razmerah in namakanje : predavanje
na izobraževanju za kmetijske svetovalce, Kmetijski inštitut Slovenije in Kmetijsko gozdarska
zbornica Slovenije, Ljubljana, 23. jun. 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 3341672]
87. DOLNIČAR, Peter, JUŽNIK, Marjan. Prepoznavanje bolezni in napak pri krompirju :
predavanje na izobraževanju za kmetijske svetovalce, Kmetijski inštitut Slovenije in Kmetijsko
gozdarska zbornica Slovenije, Jablje, 23. jun. 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 3343464]
88. DOLNIČAR, Peter, JUŽNIK, Marjan. Preskušanje in prepoznavanje sort krompirja : predavanje na izobraževanju za kmetijske svetovalce, Kmetijski inštitut Slovenije in Kmetijsko
gozdarska zbornica Slovenije, Jablje, 23. jun. 2010a. 2010. [COBISS.SI-ID 3343720]
89. DOLNIČAR, Peter, LUKAN, Andrej. Slovenske in tržne sorte krompirja, kakovost, pridelovanje : predavanje na seminarju Krompir v okviru prireditve Praznik krompirja Šenčur 2010,
Šenčur, 29. maj 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 3316584]
90. MAVRIČ, Irena, DOLNIČAR, Peter. Virusne in virusom podobne bolezni : predavanje
na izobraževanju za kmetijske svetovalce, Kmetijski inštitut Slovenije in Kmetijsko gozdarska
zbornica Slovenije, Ljubljana, 23. jun. 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 3342440]
91. ŠKOF, Mojca. Sortiment zelja - primernost za pridelavo in kisanje ter degustacija zelja
različnih sort : predavanje na izobraževanju za kmete in svetovalce: Zelenjadarske urice,
Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana, 7. dec. 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 3478888]
92. ŠUŠTAR VOZLIČ, Jelka. Gensko spremenjeni organizmi : Predavanje v okviru programa

76

77

Kmetijski inštitut Slovenije

Poročilo o delu 2010

Oddelek za živinorejo
Predstojnik
dr. Drago Babnik

Na Oddelku za živinorejo je bilo konec leta 2010 zaposlenih 19 raziskovalcev
(5 z doktoratom znanosti, 3 z magisterijem ter 11 z univerzitetno izobrazbo od
katerih imata dve status mlade raziskovalke) in 10 tehničnih sodelavcev (5 z
višjo oziroma visokošolsko izobrazbo kmetijske smeri). Strokovno, raziskovalno,
razvojno in svetovalno delo je bilo usmerjeno pretežno na področje govedoreje,
prašičereje, čebelarstva, prehrane živali ter kakovosti mesa. 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
Vpliv spor noseme in virusov na razvoj in dolgoživost kranjske čebele, Apis
mellifera carnica  (J4-2299)
Nosilec: prof. dr. Aleš Gregorc
Kakovost hrane v odvisnosti od načina kmetijske pridelave (J4-9532)
Nosilka: prof. dr. Martina Bavec (UM, FKBV)
Nosilka na KIS: dr. Marjeta Čandek Potokar
Opredelitev prehranske vrednosti tradicionalno prirejenega mleka (V4-0517)
Nosilec: dr. Jože Verbič
Presoja učinkovitosti ukrepov kmetijske politike z vidika uresničevanja ciljev
varovanja okolja in narave (V4-1055)
Nosilec: dr. Jože Verbič
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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
Ugotavljanje učinkovitosti zatiranja varoze pri čebelah v Sloveniji (V4-1078)
Nosilec: prof. dr. Aleš Gregorc
Vpliv vključevanja tanina v krmne obroke prašičev na njihove proizvodnje
lastnosti, zdravje, klavno kakovost in kakovost mesa ter ekonomiko reje (V41077)
Nosilec: prof. dr. Dejan Škorjanc (UM, FKBV)
Nosilka na KIS: dr. Marjeta Čandek Potokar
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
(1000-09-310199)
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
Imunokastracija kot način preprečevanja nezaželenega vonja mesa po merjascu:
vpliv na rast, telesno sestavo in kakovost mesa
Mentorica: dr. Marjeta Čandek Potokar
Mlada raziskovalka: Nina Batorek

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
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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
PROTEUS – bilateralni projekt (Slovenija – Francija): Imunokastracija kot
način preprečevanja vonja mesa po merjascu: Raziskave povezane s prehrano
imunokastratov za optimizacijo rasti, telesno sestavo in kakovost mesa
Nosilca projekta: dr. Marjeta Čandek Potokar (KIS) / Michel Bonneau (INRA)

STROKOVNO DELO
Strokovne naloge v govedoreji
Kontaktna oseba: Tomaž Perpar
Sodelavci: dr. Drago Babnik, dr. Marjeta Čandek Potokar, Jože Glad, Anja
Horvat, Boris Ivanovič, Janez Jenko, Alijana Jeretina, mag. Janez Jeretina,
Irena Karnel, Mihael Klopčič, Manca Knap, mag. Betka Logar, Andreja Opara,
Andreja Orson, 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, dr. Martin Škrlep, Nina Batorek
Strokovne naloge v čebelarstvu
Kontaktna oseba: prof. dr. Aleš Gregorc
Sodelavci: Marjan Kokalj, Peter Podgoršek, Maja Ivana Smodiš Škerl, Mitja
Nakrst, dr. Drago Babnik, dr. Peter Kozmus, Vesna Lokar (Oddelek za sadjarstvo
in vinogradništvo), Frančišek Volovlek  (Čebelarska zveza Slovenije)

PEDAGOŠKO DELO in izobraževanje
Pedagoško delo
V letu 2010 so sodelavci Oddelka za živinorejo sodelovali v pedagoškem procesu
kot predavatelji in mentorji
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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.
Visoka šola za varstvo okolja. Sodelovanje pri predmetu Vplivi
kmetijstva na okolje, 2. letnik študijskega programa Varstvo okolja
in ekotehnologija

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
Mentorstvo

dr. Marjeta
Čandek Potokar
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ŠKRLEP, Martin. Effects of polymorphisms at PRKAG3 and CAST
genes in pigs on dry ham quality : doctoral dissertation = Vpliv
polimorfizmov v PRKA3 in CAST genih pri prašičih na kakovost
pršuta : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Škrep], 2010.
OCEPEK, Marko. Razlike med ekološko in konvencionalno rejo
prašičev glede na proučevane rastne, pitovne, klavne lastnosti in
kakovost mesa : magistrsko delo, (Magistrska dela študentov Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru).
Maribor: [M. Ocepek], 2010.
POVŠE, Rozalija. Poskus napovedovanja kemijske sestave Kraškega
pršuta z NIR spektroskopijo : diplomski seminar, (Biotehniška
fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Diplomski seminar
univerzitetnega študija - 1. stopnja Živilstvo in prehrana, 6).
Ljubljana: [R. Povše], 2010
DREVENŠEK, Andreja. Uporabnost NIR spektroskopije za napovedovanje kemične sestave mesa in mesnih izdelkov : diplomsko
delo, (Diplomska dela študentov Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru, Bolonjske diplomske naloge).
Maribor: [A. Drevenšek], 2010.
ŠLAMBERGER, Peter. Vpliv kontrolorja na oceno mesnatosti pri
prašičih : diplomsko delo, (Diplomska dela študentov Fakultete za
kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru, Visokošolske
diplomske naloge). Maribor: [P. Šlamberger], 2010.

Strokovno izobraževanje
V letu 2010 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). Pri
obeh programih je bilo možno opraviti tudi preizkus znanja. 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, vodjem
posameznih strokovnih nalog in izvajalcem najzahtevnejših nalog. V letu 2010
se je na petih usposabljanjih (od tega enem dvodnevnem) skupaj usposabljalo
233 udeležencev, od tega 201 na osnovnem programu usposabljanja za izvajalce
strokovnih nalog v govedoreji in 32 na osnovnem programu usposabljanja za
izvajalce najzahtevnejših strokovnih nalog v govedoreji. Pisni preizkus znanja je
opravljalo 230 udeležencev, od tega 201 na osnovnem programu usposabljanja
za izvajalce strokovnih nalog v govedoreji in 29 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 za različne naročnike analizirali 433 vzorcev posevkov
trav, travno-deteljnih mešanic in detelj, 216 vzorcev koruze za siliranje, 64 vzorcev
travnih silaž, 61 vzorcev koruznih silaž in 32 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.
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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, dr. Martin Škrlep

Opis nalog in raziskav
Končani Projekti
Uporaba genetskih markerjev za rejo prašičev primernih za pršut z nižjo
vsebnostjo soli
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. Nathalie Robert, Christoph Dutertre, dr. Véronique Santé-Lhoutellier.
V raziskavi smo preučevali vpliv polimorfizmov v genih PRKAG3 in CAST
na kakovost pršuta. Opravljene so bile genotipizacije, meritve na stegnih
kot surovini za predelavo, spremljan proces sušenja in zorenja ter ocenjene
senzorične, reološke in kemične lastnosti pršuta. Na izbranem vzorcu pršuta so
bile narejene tudi proteomske analize. Projekt je bil v letu 2010 zaključen. V
raziskavi smo ugotovili dokajšen vpliv polimorfizma PRKAG3 Ile199Val, medtem
ko je bil učinek preiskovanih polimorfizmov na genu CAST relativno majhen.
Rezultati kažejo na ugoden vpliv alela 199Ile na manjše procesne izgube, nižjo
vsebnost soli in boljše senzorične lastnosti pri pršutu. Na proteomskem nivoju
ostaja vpliv genotipov polimorfizmov na genih PRKAG3 in CAST večinoma
nerazjasnjen, čeprav se kaže možna povezava med PRKAG3 in metabolnim
profilom mišice. Identificirali smo potencialne proteinske markerje proteolize
oziroma kakovosti, čeprav je verjetno, da zaradi relativno visoke vsebnosti
soli in odsotnosti problema pastoznosti v slovenskih pršutih razlike niso tako
očitne. Rezultati projekta so bili predstavljeni na treh kongresih (ASD, EFFOST,
ICOMST) in objavljeni v 5 znanstvenih člankih v revijah z IF.
Proteomski profil »kraškega pršuta«
Sodelavci: dr. Martin Škrlep, dr. Marjeta Čandek Potokar, prof. dr. Branka
Javornik (UL, BF), dr. Stanislav Mandelc (UL, BF), Cristophe Chambon (INRA,
Francija), dr. Véronique Santé-Lhoutellier (INRA, Francija), dr. Pere Gou (IRTA,
Španija)
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Proteomske analize smo izvedli na manjšem vzorcu biceps femoris mišice pršuta,
ki je bil uravnotežen glede na genotip na vseh treh preiskovanih polimorfizmih
genov PRKAG3 in CAST in na količino soli. Iz vzorcev smo ekstrahirali netopno
proteinsko frakcijo ter jih ločili s pomočjo tehnike 2D-elektroforeze. Dobljene
podatke smo obdelali s pomočjo računalniškega programa (ImageMaster 2D 
Platinum) in primerjali intenzivnost posameznih proteinskih točk (“protein
spots”) glede na preiskovane faktorje (genotip, količina soli in stopnja pastoznosti
pršuta). Proteinske točke, ki so se razlikovale glede na katerega od preiskovanih
faktorjev, smo izrezali iz gelov in jih identificirali s pomočjo masne spektrometrije.
Proteine smo identificirali s po dveh metodah masne spektrometrije, najprej s
pomočjo MALDI-TOF, tiste ki pa jih s prvo metodo nismo uspeli določiti, pa s
pomočjo LC/MS/MS. V sklopu proteomskih analiz pršuta (natančneje netopne
proteinske frakcije BF mišice pršuta) smo uspeli s pomočjo dvodimenzionalne
elektroforeze ločiti na gelih nad 1000 različnih proteinskih točk, od katerih
smo jih po posameznih preiskovanih faktorjih primerjali nad 900 in našli 132
proteinskih točk, na katere je vplival vsaj en faktor. Najbolj izražene točke
smo izrezali in identificirali s pomočjo masne spektrometrije (n=43). Na gelih
smo opazili nekatere zanimivosti, kot je prisotnost sarkoplazemskih proteinov
v netopni proteinski frakciji, pojav vertikalnih “verižic” proteinskih točk in
prisotnost proteinskih fragmentov. Zaradi metodoloških omejitev pa je trdne
zaključke proteomskih analiz težko podati, saj ne moremo oceniti ali je količina
proteinov posledica njihove količine v svežem mesu, denaturacije ali pa razgradnje
molekul. Zaradi omejene natančnosti masne spektrometrije tudi nismo bili vedno
zmožni potrditi ali je identificirani protein cela molekula ali pa fragment z
samo nekaj manjkajočimi aminokislinami. Učinek genotipa ostaja v veliki meri
nerazjasnjen, saj ga je zaradi relativno majhnega učinka genov v primerjavi z
drugimi vpletenimi faktorji in majhnim številom vzorcev v proteomski analizi
težko prepoznamo. Kljub temu se je izkazalo, da PRKAG3 Ile199Val vpliva
na metabolni profil mišice (večina identificiranih proteinskih točk z različno
intenziteto glede na polimorfizem na PRKAG3 je bilo metabolnih encimov)
in da se genotip Ile/Val razlikuje od obeh homozigotnih genotipov. Učinek
polimorfizmov na genu CAST se je izkazal za majhnega, kar lahko razlagamo
z majhnim učinkom tega gena na surovino ali pa s tem da so se začetni učinki
kalpainov zabrisali tekom dolgega zorenja. Vseeno pa je pomembna ugotovitev,
da je genotip na CAST vplival na razgradnjo aktina, enega najpomembnejših
miofibrilarnih proteinov. Vpliv soli na proteomski profil je bil bolj očiten. Nivo
soli je vplival tako na metabolne encime kot tudi na plazemske, šaperonske
(“chaperon”) in miofibrilarne proteine. Sol je po vsej verjetnosti vplivala tako
na razgradnjo (vpliv nivoja soli na koncentracijo proteinskih fragmentov) kot
tudi na denaturacijo proteinov (prisotnost sarkoplazemske proteinske frakcije v
netopni frakciji). Za pojav pastoznosti smo dokazali povezavo s količino soli tudi
na proteomski ravni. Proteini, na katere je učinkoval nivo soli in pastoznosti
hkrati, so bili v vseh primerih bolj izraženi pri visokem nivoju soli in nizkem
nivoju pastoznosti, kar potrjuje negativno korelacijo med obema lastnostima.
Kljub dejstvu, da naši vzorci niso zajemali ne ekstremno pastoznih vzorcev,
niti vzorcev z zelo malo soli, so razlike v intenziteti določenih proteinskih točk
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jasno vidne. Nekateri izmed njih, kjer so bile razlike v intenzivnosti glede na
nivo soli in pastoznosti še posebno jasno vidne, bi bili lahko uporabljeni kot
proteinski markerji proteolize oziroma kakovosti pršuta.
Opredelitev prehranske vrednosti tradicionalno prirejenega mleka
Kontaktna oseba: dr. Jože Verbič
Sodelavci: Tomaž Perpar, mag. Janez Jeretina, mag. Vida Žnidaršič Pongrac,
Tomaž Žnidaršič, Jože Glad, dr. Drago Babnik, dr. Marjeta Čandek Potokar
Namen projekta je bil opredeliti prehransko vrednost mleka s slovenskih kmetij
in jo primerjati z rezultati vzporednih študij v Franciji, na Norveškem in na
Slovaškem, identificirati proizvodne razmere, ki omogočajo prirejo mleka s
posebno prehransko vrednostjo, proučiti možnosti za ugotavljanje porekla mleka
na podlagi značilnih sestavin in razviti hitro metodo za ugotavljanje sestave
mleka. Študija je vključevala 144 kmetij, ki smo jih porazdelili v 15 geografsko
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zaokroženih skupin, ki so se med seboj razlikovale v načinih reje. Na kmetijah
so v času vzorčenja mleka, ki smo ga opravili dvakrat pozimi in trikrat poleti,
v povprečju redili 2850 krav, ki predstavljajo približno 2,3 % celotne slovenske
populacije.
Rezultati so pokazali, da je za mleko krav, ki dobijo v obrokih veliko travniške
krme, značilen manjši delež nasičenih maščobnih kislin in večji delež večkrat
nenasičenih maščobnih kislin, kot za mleko krav, ki dobijo v obrokih veliko
koruzne silaže. Za mleko krav z velikim deležem travniške krme je bil značilen
nekoliko večji delež trans izomer oleinske kisline, s tem da je šlo v glavnem
za povečanje trans-vakcenske kisline (C18:1t11), medtem ko v vsebnosti transelaidinske kisline (C18:1t9) ni bilo razlik. V primerjavi s kravami, ki dobijo
v obrokih veliko koruzne silaže, je vsebovalo mleko krav, ki dobijo veliko
travniške krme, večji delež α-linolenske kisline (C18:3n-3), konjugirane linolne
kisline (c9t11 CLA) in eikozapentaenojske kisline (EPA; C20:5n-3) ter je imelo
ugodnejše razmerje med n-6 in n-3 večkrat nenasičenimi maščobnimi kislinami.
Velik delež močne krme v obrokih je zmanjšal delež dokozaheksaenojske kisline
(DHA; C22:6n-3) in povečal delež večkrat nenasičenih n-6 maščobnih kislin. Za
mleko poletnega obdobja je bil značilen manjši delež nasičenih maščobnih kislin
in večji deleži enkrat in večkrat nenasičenih maščobnih kislin, trans-vakcenske
kisline, α linolenske kisline konjugirane linolne kisline in EPA, kot za mleko v
zimskem obdobju. Z vidika maščobnokislinske sestave je bila prehranska vrednost
mleka krav, ki so dobile v obrokih veliko travniške krme, ugodnejša od mleka
krav, ki so dobile v obrokih veliko koruzne silaže. Ugotovili smo, da je mogoče
na podlagi vsebnosti nekaterih specifičnih, manj zastopanih maščobnih kislin,
razlikovati vzorce mleka krav, ki so dobile travniško krmo, od mleka krav, ki
so dobile v obrokih koruzno silažo.
Mleko krav, ki dobijo veliko travniške krme, vsebuje več vitamina E in β
karotena kot krave, ki dobijo v obrokih veliko koruzne silaže. Velike količine
močne krme v obrokih zmanjšujejo vsebnost vitamina E v mleku. Variabilnost
v vsebnosti vitamina A je bila manjša od variabilnosti v vsebnosti β karotena
in vitamina E. Vsebnosti so bile največje v mleku krav, ki so dobile v obrokih
koruzno silažo. Vsebnost β karotena se je v pomladanskem času v povprečju
zmanjšala na približno trikrat nižjo raven kot v jesenskem in zimskem času.
Pri večini mineralnih elementov (Ca, Mg, K, P) so bile največje vsebnosti izmerjene
pozimi, najmanjše pa poleti. Mleko krav, ki so dobile v obrokih koruzno silažo,
je vsebovalo več K in Mg kot mleko krav, ki so dobile le travniško krmo. Mleko
iz nižinskih območij je vsebovalo več Mg kot mleko iz višjih leg.
Vsebnost hipurne kisline, ki je končni produkt razgradnje aromatskih spojin, je
bila v mleku krav, ki so dobile v obrokih le travniško krmo, bistveno večja kot v
mleku krav, ki so dobile v obrokih tudi koruzno silažo. Glede vsebnosti cimetove
kisline so odstopali vzorci ekstenzivnih rej s koruzno silažo, medtem ko so bile
vsebnosti v mleku krav iz intenzivnih ter ekstenzivnih rej s travniško krmo, pa
tudi v vzorcih mleka intenzivnih rej s koruzno silažo, med seboj podobne.
Projekt so sofinancirali Evropska komisija v okviru Šestega okvirnega programa
(projekt TRUEFOOD), Agencija RS za raziskovalno dejavnost in Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS.
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Povzetki strokovnega in raziskovalnega dela 
Register rejcev in register živali
Kontaktna oseba: Tomaž Perpar
V centralni podatkovni zbirki Govedo (CPZ Govedo) je bilo 31.12.2010
registriranih 459.176 aktivnih govedi na 36.281 kmetijah. Število kmetij, ki rede
govedo in število goved je v letu 2010 padlo, naraslo pa je število goved na
kmetijo. Število kmetij, ki rede krave (28.638 kmetij) in število krav (168.404
krav) pada, čeravno se je v zadnjih 8 letih povečalo povprečno število krav
iz 4,6 na 5,9 krave na kmetijo. Kontrolo prireje vodimo v rejah molznic in v
rejah dojilj. V kontrolo prireje mleka je bilo konec leta 2010 vključeno 4.561
kmetij s 83.172 kravami. To so nadpovprečno velike kmetije, saj rede 3 krat
več krav na kmetijo (18,2) 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 40 kmetij in 727 dojilj.

smo za izhodišče vzeli krave v kontroliranih čredah na dan 31.12. 2010, pri
plemenskih bikih pa stanje v registru plemenskih bikov na dan priprave poročila
(5.1.2011). Pogoje za vpis v RK izpolnjuje 80.209 krav, kar je 96,4 % vseh krav
vključenih v kontrolo prireje mleka (83.172). Dobrih 70 % vseh krav, vpisanih
v RK in vključenih v kontrolo prireje mleka, je konec leta 2009 izpolnjevalo
pogoje za vpis v glavni del RK (čistopasemske plemenske živali – ČPŽ), konec
leta 2010 pa le še 67,9. Do zmanjšanja je prišlo predvsem pri lisasti pasmi,
nekoliko pa tudi pri črno-beli. Zmanjšanje je posledica novih zahtev za vpis
v RK, po katerih morata dve generaciji prednikov izhajati iz glavnega dela
RK. Pri lisasti pasmi je precej bikov zaradi neustrezne pasemske sestave in
porekla vpisanih v C razdelek, pri črno-beli pasmi pa so v C razdelek vpisani
predvsem plemenski biki, nosilci genetskih napak (npr. CVM). Potomke takih
očetov se lahko vpišejo največ v C razdelek RK. Največ čistopasemskih krav je
še vedno pri črno-beli in rjavi pasmi (83,6 % in 82,2%), najmanj pa pri lisasti
pasmi (48,1). Čistopasemskih je 65,5 % vseh krav, vključenih v kontrolo prireje.
Pogoje za ČPŽ izpolnjuje 84,7 % plemenskih bikov, kar je zaradi sprememb
pravil za razvrščanje v RK nekoliko manj kot leto poprej. Če izvzamemo cikasto
pasmo, je najmanjši delež čistopasemskih plemenskih bikov spet v RK za lisasto
pasmo. V izvorni rodovniški knjigi za plemensko cikasto govedo (IRK CK) je
doslej večina ČPŽ vpisanih v razdelek A1. V ta razdelek RK, ki ga ima le
cikasta pasma, vpisujemo izvorne živali cikaste pasme. Večina teh živali sicer
ne izpolnjuje zahteve po popolnem poreklu, ki je potrebno za razdelka A in B.
Skupaj je v glavni del IRK CK vpisanih 324 živali cikaste pasme.
Krave v kontroli prireje mleka, plemenski biki in krave cikaste pasme glede na
razvrstitev v rodovniško knjigo (RK)
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Krave v kontroli prireje mleka na dan 31.12. 2009
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Število kmetij in število živali na kmetijo v CPZ Govedo na dan 31. 12. 2010

Vodenje rodovniških knjig za čistopasemske plemenske živali
Kontaktna oseba: mag. Betka Logar

88

0,0

0

0,0

13 100,0

0,1 54.492 67,9 16.358

0

5,2 32.515
0,0

13

20,4 9.359 11,7 80.209

Plemenski biki
RK RJ1

508 46,6

552 50,6

1.060 97,2

31

2,8

1.091

RK LS2

662 26,8 1282 52,0

1.944 78,8

523

21,2

2.467

952 91,4

90

8,6

1.042

RK ČB3

610 58,5

IRK CK

93 46,5

Skupaj

93

4

V rodovniški knjigi (RK) se povezujejo podatki o poreklu živali, kontroli prireje,
plodnosti in testiranju plemenskih živali. Pravila za vpis in razvrstitev živali
v posamezne razdelke RK določajo rejski programi. V spodnji preglednici je
prikazana statistika plemenskih živali, vpisanih v RK za rjavo, lisasto, črnobelo in cikasto pasmo goveda. Pri kravah, vključenih v kontrolo prireje mleka,
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Krave v izvorni rodovniški knjigi za plemensko cikasto govedo
IRK CK4 182 13,8
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Rodovniška knjiga za rjavo pasmo
2
Rodovniška knjiga za lisasto pasmo
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Izvorna rodovniška knjiga za plemensko cikasto govedo
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Kontrola mlečnosti
Kontaktni osebi: Marija Sadar, Tomaž Perpar
V čredah s kravami molznicami izvajamo različne ravni kontrole. Najpogostejša
je kontrola prireje mleka. V letu 2010 se je v veliki večini izvajala po AT4
metodi, po A4 metodi je bila narejena kontrola le pri 134 kontrolah, kjer
je bilo kontroliranih 7.136 krav. Na 4.561 kmetijskih gospodarstvih je bilo
31.12.2010 vključenih v kontrolo prireje mleka 83.172 krav ali 78,7 % vseh
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 18,2
molznic, pred enim letom 17,6.
Mlečnost kontroliranih krav v letu 2010 smo izračunali na 81.410 laktacijskih
zaključkih. Povprečna mlečnost v letu 2010 je znašala 6062 kg mleka s 3,97
% maščobe in 3,30 % beljakovin. V primerjavi z letom poprej se je pri vseh
pasmah mlečnost povečala in zmanjšala vsebnost maščob, vsebnost beljakovin
se je zmanjšala pri lisasti, rjavi in cikasti pasmi, pri črno-beli pasmi pa ostala
na isti ravni kot leto prej.

nadkontrole je značilna leptokurtična porazdelitev. Koeficient sploščenosti je
najvišji za razlike v vsebnosti beljakovin (21,7), sledi količina mleka (5,4) in
vsebnost maščob (2,9). Največji delež razlik med rezultati kontrole in nadkontrole
je posledica nepojasnjenih dejavnikov (med 72,8 in 73,9 % za mleko, 71,8 in
95.0 % za maščobe in med 98,8 in 98,9 % za beljakovine). Prispevek kontrolorja
in nadkontrolorja je razmeroma majhen in primerljiv s prispevkom črede. Za
odkrivanje »sumljivih« kontrol in nadkontrol smo predstavlili nov pristop, kjer
na podlagi razpršenosti in pristranosti razlik v meritvah kontrole in nadkontrole
preverjamo kakovost izvajanja kontrole prireje mleka. Ob vsaki opravljeni
nadkontroli se izračuna delež razlik med rezultati kontrole in nadkontrole, ki
so izven enega standardnega odklona razlik med kontrolami in nadkontrolami
preteklega leta ter delež razlik nad povprečno vrednostjo razlik preteklega leta.
Če je pri eni kontroli hkrati manj kot 68 % meritev izven enega standardnega
odklona in manj kot 30 % oz. več kot 70 % meritev nad povprečno vrednostjo
razlik, sistem pošlje opozorilo. Na podlagi opozorila se opravi pregled zapisnika
kontrole in nadkontrole in preveri morebitne napake pri vnosu rezultatov

Mlečnost krav v kontroli prireje mleka, Slovenija 2010
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5.031
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LS+LSX
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3,34

ČB
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4,03
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3,36
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9

2.753

110,9

4,03

89,6

3,25

5.204

5.857

231,7

3,96

193,3

3,30

Slovenija 2010

81.410

6.062

240,8

3,97

200,0

3,30

Slovenija 2009

81.117

6.012

240,5

4,00

198,9

3,31

Druge

Nazor izvedbe kontrole in nadkontrole v prireji mleka
Kontaktna oseba: Janez Jenko
Sodelavca: Tomaž Perpar, Boris Ivanovič
Analizirali smo razlike v rezultatih 11.479 meritev parov kontrol in nadkontrol,
ki so bile opravljene v 181 čredah v 948 kontrolah in nadkontrolah prireje
mleka v času od 1.4.2004 do 31.7.2010. Za razlike med rezultati kontrole in
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mlečne kontrole. V primeru, da napake ni bilo mogoče najti se naveže stik z
vodjo kontrolorjev na območnem zavodu, ki na podlagi pogovora s kontrolorjem
in nadkontrolorjem, pregledom njune opreme in postopka dela skuša odkriti
vzroke, ki so povzročili razlike v rezultatih in jih odpraviti.
Dejavniki, ki vplivajo na zmrziščno točko kravjega mleka
Kontaktna oseba: dr. Drago Babnik
Sodelavci: Janez Jenko, Tomaž Perpar, dr. Jože Verbič
Proučevali smo različne dejavnike, ki vplivajo na zmrziščno točko (ZT)
individualnih (n=49.012) in bazenskih (n=1.194) vzorcev mleka zbranih od
septembra 2009 do junija 2010 v okviru redne mesečne kontrole prireje mleka
iz območja Gorenjske. Povprečna (± standardna deviacija) ZT individualnih
vzorcev mleka je bila -0,5222 (±0,0077) oC, pripadajočih bazenskih vzorcev
pa ‑0,5199 (±0,0036) oC (razlika je značilna, p<0,001). ZT višjo od -0,515 oC je
imelo 15,2 % individualnih in 6,4 % bazenskih vzorcev, višjo od -0,520 oC pa
41,2 % individualnih in 56,1 % bazenskih vzorcev mleka. Multipla regresijska
povezava med ZT mleka in vsebnostjo laktoze, beljakovin in maščob je relativno
šibka (R2=0,47; p<0,001). Največje razlike (p<0,001) v ZT znotraj proučevanega
dejavnika so bile naslednje: med pasmami 0,0012 oC, med meseci kontrole 0,0033
o
C, med zaporednimi laktacijami 0,0011 oC, med meseci glede stadija laktacije
0,0045 oC, med razmaki med zaporednima molžama 0,0037 oC, med jutranjo
in večerno molžo 0,0001 oC, med skupinami glede na vsebnost beljakovin in
sečnine v mleku 0,0087 oC ter med skupinami glede na vsebnost beljakovin in
razmerje med maščobami in beljakovinami (RMB) v mleku 0,0079 oC. Vzorci
mleka z majhno vsebnostjo sečnine (<15 mg/100ml), majhno vsebnostjo beljakovin
(<3,2 %) ali ozkim RMB v mleku (<1,1) imajo značilno višjo ZT mleka. Prav
tako ima značilno višjo ZT mleko krav, ki imajo v obroku velik delež koruzne
silaže (>40 %) in veliko količino močne krme (>9 kg/dan po telitvi).
Analiza skladnosti med genetskim potencialom čred in prirejo mleka na ravni
kmetije
Kontaktna oseba: Tomaž Perpar, dr. Drago Babnik
Na ravni posameznih čred smo analizirali razhajanje med plemenskimi vrednostmi
za prirejo mleka in realiziranimi mlečnostmi. V primerjavo smo vključili vse črede
v kontroli prireje mleka, s tem da smo na kmetijah, ki redijo več pasem molznic
oblikovali črede za vsako pasmo posebej. Pri čredah s podobnimi plemenskimi
vrednostmi smo ugotovili zelo velike razlike v dejanskih mlečnostih. Razlike
pripisujemo razlikam v načinih reje. Predlagamo, da je treba pri načrtovanju
ukrepov za povečanje mlečnosti v posameznih rejah upoštevati razhajanje
med plemenskimi vrednostmi in realiziranimi mlečnostmi. Na kmetijah, ki
slabo izkoriščajo genetsko vrednost živali je smiselno izboljševati predvsem
menedžment. Na kmetijah, ki dobro izkoriščajo genetsko vrednost molznic, je
treba dati poudarek odbiri živali z visoko plemensko vrednostjo, vzporedno
pa prilagajati tudi njihovo oskrbo. V ta namen smo v okviru spletnega portala
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Na spletnem portalu Govedo je možen ogled grafičnega prikaza podatkov o izkoriščanju genetskega   potenciala molznic za vsako čredo posebej (pasmo znotraj
kmetije)

Govedo razvili modul, ki grafično prikaže podatke o izkoriščanju genetskega  
potenciala molznic na ravni kmetij in da priporočilo.
Kontrola prireje mesa
Kontaktna oseba: Peter Podgoršek
V letu 2010 je bilo opravljenih 4.580 tehtanj (skupno 11.132 meritev) ob 145
kontrolah v 39 rejah. Skupaj je bilo kontroliranih 3.262 živali, od tega 1849
telet. Število rej je ostalo enako, se je pa bistveno povečalo število meritev
rojstne teže (+124%), predvsem pri lisasti pasmi, kjer pa večina rej ni v
kontroli prireje mesa, saj se spremlja le rojstna teža telet. Najvišje priraste je
imela lisasta pasma. 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.
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Kontrola prireje mesa v letu 2010
Šarole
Število živali
Teleta
Krave
Telice
Biki (> 365 dni)
Ostalo
Živali skupaj
Mase in prirasti (povprečja)
Rojstna masa (kg)
   Bikci (kg)
   Teličke (kg)
Masa 90. dan (kg)
Prirast 0-90 dni (g/dan)
Masa 210. dan (kg)
Prirast 0-210 dni (g/dan)
Prirast 90-210 dni (g/dan)

LimuLisasta Rjava Angus Ostalo
zin

161
141
65
26

201
197
36
23

393

457

44,9
45,7
44,1
138,3
1026
258,9
1009
1091

41,4
43,9
39,1
129,5
976
246,9
981
1008

852
172
49
34
1
1108

40
56
8
7
2
113

24
40
2

SKUPAJ

66

571
323
140
88
3
1125

1849
929
300
178
6
3262

48,2 37,6
23,3
48,7 37,8
22,3
47 37,5 30,0*
157,1 118,0 128,4
1247
831 1244
275,5 193,9 205,8
1098 720* 1265*
1094 609* 1005

44,2
45,9
41,9
162,8
1350
247,1
975
849

45,7
47,0
43,5
144,3
1131
251,4
1002
985

* Povprečje manj kot štirih meritev

Spremljanje prireje mesa (podatkov z linije klanja) v okviru informacijskega
sistema Govedo
Kontaktna oseba: mag. Janez Jeretina, Andreja Žabjek
V letu 2010 je v okviru Centralne podatkovne zbirke Govedo dobila prvo podobo
spletna stran za spremljanje podatkov o zakolu govedi v slovenskih klavnicah.
Stran je namenjena rejcem in strokovnim službam za spremljanja podatkov, ki se
zajemajo na klavni liniji. Na podlagi teh podatkov rejci lahko preverjajo uspešnost
lastnega rejskega dela in ga primerjajo s slovenskim povprečjem. Strokovne
služba pa z uporabo teh podatkov lažje in bolj usmerjeno delujejo na področju
svetovanja, selekcije in izdelave programov za potrebe kmetijskih gospodarstev.
Za obdelavo podatkov iz klavne linije ter prikaze končnim uporabnikom smo
izdelali nekaj programskih rešitev. Z njimi imajo rejci zagotovljen vpogled v
podatke o zakolu, razvrščanju in ocenjevanju goveda, vzrejenega na njihovih
kmetijskih gospodarstvih. Na voljo so osnovne statistike o zakolih na kmetijskih
gospodarstvih po letih, kategorijah, pasmah in starosti.
V pregledu prikazujemo neto dnevni prirast kot kazalnik intenzivnosti pitanja
ter primerjavo podatkov s slovenskim povprečjem. Opozoriti velja, da primerjava
podatkov poteka vedno s primerljivo skupino živali iste kategorije in pasme, ki
so bile dane v zakol v obdobju enega leta pred zakolom primerjanih živali. Za
podrobnejši pregled goved je na voljo tudi vpogled v osnovne podatke o poreklu
in datumu zakola goveda ter podatke iz klavne linije s prikazom odstopanja mase
toplih polovic od slovenskega povprečja. Na podlagi podatkov o klavnem izplenu
za posamezno pasmo (iz literature) so narejeni tudi preračuni na živo maso.
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Podatki o zakolu različnih kategorij živali

Klavna kakovost in prirasti goveda vzrejenega na območjih z omejenimi
možnostmi za kmetovanje v Sloveniji
Kontaktna oseba: Andreja Žabjek
Sodelavci: dr. Jože Verbič, Tomaž Perpar, Tomaž Cunder, dr. Marjeta Čandek
Potokar
Za Slovenijo je značilna izredna raznolikost klimatskih in geografskih razmer,
ki vplivajo na možnosti za kmetovanje. Na območjih z omejenimi možnostmi
(OMD) izravnalna plačila pokrivajo dodatne stroške pridelovanja krme, ne
pa tudi morebitni izostanek dohodka zaradi slabših rezultatov reje. Namen
raziskave je bil ovrednotiti priraste in klavno kakovost goved vzrejenih na OMD 
območjih, težavnost kmetovanja na teh območjih pa tako osvetliti tudi z vidika
doseganja rezultatov reje. Analiza je pokazala določene razlike v rastnosti in
klavni kakovosti pri govedu vzrejenem na OMD območjih; na primeru lisastih
bikov (mlajših od 2 let) smo ugotovili manjše priraste (do 8 %), manjšo maso
klavnega trupa (do 7 %) in posledično manjšo konformacijo (do 10 %) ter
zamaščenost (do 12 %). Razlike so bile najmanjše pri nižinskih in drugih
OMD območjih, največje pa pri gorskih območjih. Ugotovljene razlike v klavni
kakovosti so predvsem posledica slabše dopitanosti živali in kažejo na to, da
bi bilo za doseganje boljših rezultatov na OMD območjih smiselno izboljšati
obroke (kakovost voluminozne krme ter dodajanje žit).  
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Proizvodne in funkcionalne lastnosti ter načini reje rjavega goveda v
Sloveniji
Kontaktna oseba: Tomaž Perpar
Sodelavci: dr. Drago Babnik, dr. Marjeta Čandek Potokar, Jože Glad, Janez
Jenko, mag. Janez Jeretina, mag. Betka Logar, Andreja Opara, Peter Podgoršek,
Maja Prevolnik, Mija Sadar, dr. Martin Škrlep, dr. Jože Verbič, Andreja Žabjek,
Tomaž Žnidaršič
Z namenom predstavitve rjavega goveda v Sloveniji na Evropski konferenci
rejcev govedi rjave pasme, ki je bila od 14. do 16. oktobra 2010 v Novem mestu,
smo obdelali podatke o načinih in rezultatih reje rjavega goveda v Sloveniji.
Rjavo govedo v Sloveniji predstavlja približno 8,8 % celotne črede goved. V
letu 2009 smo v 5936 čredah redili 20.426 krav rjave pasme; povprečno število
rjavih krav na čredo je bilo 3,6. Rjava pasma je razširjena predvsem na območjih
z omejenimi naravnimi možnostmi za kmetovanje. Skoraj 70 % krav rjave
pasme se nahaja v gorskih območjih, 16 % pa v drugih območjih z omejenimi
možnostmi. V primerjavi s črno-belo pasmo je za rjavo pasmo značilen velik
delež paše in sveže krme v poletnih obrokih. Vsaj nekaj paše ali sveže krme
dobijo krave kar na 74 % kmetij, ki redijo rjavo pasmo. Pri črno-beli pasmi je
ta delež 57 %. Rjave krave dobijo v obrokih razmeroma veliko sena.  Na 31 %
kmetij, ki redijo rjavo govedo, travniško krmo pretežno ali izključno sušijo. Ta
delež je manjši kot pri lisasti pasmi (39 %), a bistveno večji kot pri črno-beli
(15 %). Količina močne krme v obrokih je pri kravah rjave pasme razmeroma
majhna. Le približno 15 % krav dobi ob vrhu laktacije več kot 6 kg močne
krme na dan, kar 41 % pa manj kot 3 kg. Delež rjavih krav, ki dobijo veliko
močne krme (več kot 6 kg) je več kot dvakrat manjši kot pri kravah črno-bele
pasme (38 %). Leta 2009 je bila povprečna mlečnost rjavih krav v standardni
laktaciji 5476 kg s 4,06 % maščob in 3,38% beljakovin. Delež alele B za kapa
kazein je v populaciji rjavega goveda precej večji kot pri črno-belem in lisastem
govedu (68,8 proti 27,3 in 20,5 %). Število somatskih celic v mleku je pri rjavi
pasmi primerljivo s črno-belo pasmo, a večje kot pri lisasti pasmi. V primerjavi
s črno-belo pasmo, je rjava pasma boljša v reprodukcijskih lastnostih, t.j. krajše
obdobje od telitve do prve osemenitve in boljši indeks osemenitev. Težavnost
telitev je pri rjavi pasmi podobna kot pri črno-beli (1,5 do 3 % težkih telitev),
a ugodnejša kot pri lisasti pasmi (3 do 4,5 % težkih telitev). V primerjavi z
ostalimi pasmami imajo krave rjave pasme tudi boljšo preživetveno sposobnost
in daljšo proizvodno dobo. Stopnja preživetja krav s prvo telitvijo v 2004, v
obdobju petih let, je bila pri rjavi pasmi 39 %, pri lisasti 34 % in pri črno-beli
pasmi 26 %. V čredah krav dojilj so prirasti rjavih telet od rojstva do 210. dne
primerljivi s prirasti lisastih telet in telet mesnih pasem. Rezultati pitanja na
kmetijskih gospodarstvih kažejo, da je rjava pasma glede prirastov podobna
črno-beli, medtem ko je lisasta pasma boljša od obeh. Biki rjave pasme dosežejo
boljšo kakovost klavnih trupov kot biki črno-bele pasme, a slabšo od bikov
lisaste pasme.

Vodenje registra osemenitev
Kontaktni osebi: mag. Betka Logar, mag. Janez JERETINA
V centralnem registru razmnoževanja govedi (CRRG) se zajemajo podatki
o oploditvi plemenic. To so podatki o osemenitvah s semenom, vsaditvah
zarodkov, pripustu in haremskem pripustu. Zajem in vsebina podatkov CRRG
je v skladu s Pravilnikom o razmnoževanju domačih živali, UL. RS, št. 51/2007
z dne 8.6.2007. CRRG je sestavni del Centralne podatkovne zbirke Govedo, ki
se v skladu s potrebami razvija in dopolnjuje. Poleg skrbi za vnos, prenose in
vzdrževanje podatkov, skrbimo tudi za nadgradnjo sistema poslovnih pravil.
Ta pravila narekujejo standardi mednarodne organizacije za kontrolo prireje
ICAR, zahteve prej omenjenega pravilnika, zahteve za izvajanje nalog, za katere
smo kot druga priznana organizacija v govedoreji registrirani, in spoznanja
razvojno raziskovalnih nalog. Podatki CRRG so, glede na pravice dostopa,
prek spletnega portala Govedo dostopni različnim skupinam uporabnikov. V
spodnjih preglednicah je prikazano število osemenitev vpisanih v CRRG po
letih in število prvih osemenitev v letu 2010 glede na pasmo plemenjaka. Za
leto 2010 je prikazano število osemenitev oz. prvih osemenitev v registru na
dan priprave poročila (23.3.2011).
Število osemenitev v Centralnem registru razmnoževanja govedi po letih
Leto
Število osemenitev*

2006

2007

2008

2009

2010

296.612

293.205

300.795

291.330

277.941**

*kot osemenitve so obravnavane osemenitve, pripusti in haremski pripusti
**podatki niso dokončni

Prve osemenitve v letu 2010 glede na pasmo plemenjaka
Pasma plemenskega bika
Rjava
Lisasta
Črno-bela
Montbeliard
Cikasta pasma
Limuzin (Limousin)
Šarole (Charolais)
Belgijska belo-plava
Blonde d'Aquitaine
Nemški angus
Džersi
LSX
Druge pasme*
Križanec
Skupaj

N osemenitev
12.486
63.717
37.533
62
686
10.047
1.396
2.510
88
152
54
6.844
15
89
135.664

%
9,20
46,97
27,67
0,05
0,51
7,41
1,03
1,85
0,06
0,11
0,04
5,04
0,01
0,07
100,00

* Galloway, Aberdeen angus, Highland (Višinsko škotsko govedo), Hereford, Siva tirolska
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Iz strukture prvih osemenitev v letu 2010 glede na pasmo plemenjaka je razvidno,
da v Sloveniji kot pasma plemenjaka prevladuje lisasta pasma, sledita ji črnobela in rjava. Dokaj velik pa je tudi obseg gospodarskih križanj z mesnimi
pasmami, dobrih 10 % prvih osemenitev.
Zajem vseh podatkov o osemenitvah na enem mestu v okviru CPZ Govedo
predstavlja ogromen napredek pri izvajanju strokovnih nalog v govedoreji in s
tem rejskih programov. Podatki o osemenitvah so nujno potrebni pri vodenju
rodovniških knjig, izračunu koeficientov sorodstva (preprečevanju parjenja v
sorodstvu), za sprotno natančno izračunavanje parametrov plodnosti in s tem
lažje gospodarjenje v čredi. Na CRRG je vezano tudi preverjanje, priznavanje
in kontrola porekla plemenskih živali.
Bikovske matere
Kontaktna oseba: mag. Betka Logar
Najvišja kategorija ženskih plemenskih živali so bikovske matere (BM). Potomci
BM in elitnih bikov so namreč kandidati za bodoče plemenske bike. Odbiro
BM izvajajo strokovni tajniki za posamezno pasmo v sodelovanju z območnimi
zavodi KGZS in drugimi sodelavci. V procesu odbire BM je v register BM
mogoče dodati tudi potencialne BM (odbrane na podlagi PV). Kriterije za
izbor BM za posamezno pasmo pripravi strokovni tajnik za pasmo. Za leto
2010 je bilo do konca decembra 2010 v registru bikovskih mater registriranih
825 BM. Večina BM je bilo odbranih že do konca prvega četrtletja leta 2010.
Posamezne BM pa se, glede na potrebe in rezultate napovedovanja plemenskih
vrednosti, odbirajo tudi kasneje. V naslednji preglednici so prikazana povprečja
za lastnosti mlečnosti v standardni laktaciji pri bikovskih materah mlečne in
kombiniranih pasem, odbranih za leto 2010. Ti podatki so bili vključeni tudi v
sumarne preglede za posamezno pasmo.
Povprečja za lastnosti mlečnosti v standardni laktaciji pri bikovskih materah v
letu 2010 po usmeritvah
Pasma

Usm

RJ
RJ
RJ
LS
LS
LS
LSX
ČB

ME
ML
Skupaj
ME
ML
Skupaj
Skupaj
Skupaj

N
8
122
130
12
286
298
56
105

Mleko
(kg)
5426
7916
7763
6233
6985
6955
7618
9786

Genski testi pri govedu
Kontaktna oseba: mag. Betka Logar, Andreja Opara
Genetski laboratorij na Kmetijskem inštitutu Slovenije izvaja genske teste za prisotnost
mutacij CVM, BLAD in RF. Z genskimi testi za CVM in BLAD določimo nosilce
genetskih napak, kar je zelo pomemben podatek pri odločitvi o uporabi plemenskega
bika. S testom RF določimo, ali je bik nosilec recesivnega alela za rdečo barvo. CVM
je okrajšava za Complex Vertebral Malformation, kar pomeni prirojeno kompleksno
vretenčno anomalijo, ki se odraža pri novorojenih teletih črno-bele pasme. V letu
2010 je bilo analiziranih šestindvajset bikov črno-bele pasme, štirje biki so nosilci
alela za rdečo barvo, trije biki so nosilci mutacije, ki povzroča CVM, vsi pa so
prosti mutacije, ki povzroča BLAD. Nosilstvo mutacije CVM in alela za rdečo barvo
se navaja tudi v katalogih plemenskih bikov. Pri bikih, nosilcih mutacije CVM,
je nujno potrebna posebna previdnost pri uporabi. Pri bikcih, potomcih načrtnih
parjenj, smo začeli v letu 2010 genski test na CVM izvajati skupaj s preverjanjem
porekla telet, torej pred vhlevitvijo v vzrejališče. Tako se bomo lahko popolnoma
izognili bikom nosilcem te mutacije. Vsi, v letu 2010 ugotovljeni nosilci mutacije
CVM (bikci, kandidati za vzrejališče in plemenski biki), so bili izločeni.
Genski testi v letu 2010
Genetska posebnost

Rezultat genskega testa

BLAD

BLF - nima mutacije, ki povzroča BLAD 
(BLAD prost)

25

CVM

CVC - nosilec mutacije, ki povzroča CVM

3

CVF - nima mutacije, ki povzroča CVM
(CVM prost)
Alela za rdečo barvo

RC - nosilec alela za rdečo barvo
RF - Ni nosilec alela za rdečo barvo

Število

23
4
21

Maščoba Maščoba Beljakovine Beljakovine
(kg)
(%)
(kg)
(%)
223,8
4,11
178,4
3,28
326,1
4,13
277,9
3,51
319,8
4,12
271,8
3,50
263,3
4,24
209,3
3,36
284,6
4,08
240,4
3,44
283,8
4,09
239,1
3,44
304,3
4,02
257,3
3,38
388,6
3,98
323,7
3,31

Usm – usmeritev; ML – usmeritev v prirejo mleka, ME – kombinirana usmeritev
N – število BM za katere so prikazani podatki
Pasma; RJ – rjava, LS – lisasta, LSX – krave z manj kot 87 % lisaste pasme, ČB – črnobela

Tele, rojeno z napako CVM
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Nova podoba vstopnega dela portala Govedo za rejce z novimi
funkcionalnostmi
Kontaktna oseba: mag. Janez Jeretina
V okviru razvoja spletnega portala Govedo je nastalo veliko število modulov,
ki jih je težko umestiti v menijsko strukturo. Uporabniki jih zaradi razvejane
strukture nemalokrat težko najdejo in potrebuje veliko časa za iskanje določenih
informacij. Hkrati s tem problemom se pogosto pokaže potreba po pogledu,
ki bi omogočal celovito predstavitev izbrane kmetije z možnostjo dostopanja
do podrobnejših pregledov. To vrzel smo sedaj zapolnili z izdelavo modula,
t.i. »Osebna izkaznica kmetije«. Prek njega je omogočen vpogled v osnovne
značilnosti kmetije, trenutna dogajanja in povzetek pomembnejših parametrov
prireje v preteklosti. Iz informacij, ki jih ponuja, je mogoče evidentirati tudi
nekatere rejske probleme obravnavane kmetije. Preglednost raznovrstnih
podatkov na enem mestu in možnost njihove medsebojne primerjave, omogoča
strokovnjakom lažji pristop k reševanju problemov ter načrtovanju potrebnih
ukrepov na kmetiji.
Osebna izkaznica je oblikovana tako, da rejec po prijavi v spletni portal dobi
najprej povzetek podatkov zadnje mlečne kontrole. S pritiskom na gumb »Razširi«
pa se mu odpre celotna osebna izkaznica. Glede na potrebe jo lahko natisnemo
in tako uporabljamo tudi tam kjer ni dostopa do računalnika, zgradba v obliki
blokov pa omogoča nadgradnje z novimi vsebinami.

Svetovanje najprimernejših bikov za plemenice cikaste pasme
Kontaktna oseba: Peter Podgoršek
Majhno število plemenic cikaste pasme je porazdeljeno po relativno velikem številu
rej. Približno 30 % teh živali je obrejenih v pripustu, ostale so osemenjene. Ker
je populacija majhna, delež osemenjevanja velik in ker je bikov v osemenjevanju
relativno malo, je potrebno izbiri primernega bika posvetiti veliko pozornosti.
V ta namen smo izdelali spletni obrazec, ki smo ga poimenovali Kam cika?,
s pomočjo katerega lahko rejec za vsako svojo plemenico ugotovi, kateri biki
iz osemenjevanja so z njo v previsokem sorodstvu (nad 6,25 %) in kateri ne.
Upoštevajo se vsi biki, ki so bili v osemenjevanju v zadnjih sedmih letih.
Obrazec je del portala Govedo. Spletni obrazec je bil izdelan in dan v uporabo
v decembru leta 2010. Obrazec lahko uporabnik tudi natisne ali izvozi v pdf
obliko. Vsi rejci plemenic cikaste pasme so ali bodo takšno poročilo prejeli
tudi po pošti.

Primer obrazca Kam cika?
Primer obrazca Kam cika?

Osebna izkaznica kmetije

Rezultati testiranja bikov avtohtone cikaste pasme
Kontaktni osebi: Tomaž Perpar, Rafko Rokavec (Kmetijsko gozdarski zavod
Ljubljana)
Obdelali smo ocene zunanjosti krav avtohtone cikaste pasme. Pri ocenjevanju
cikastega goveda dajemo velik poudarek avtohtonim lastnostim in razvrščanju
v ustrezen tip (cikasti tip - CK, delni cikasti tip - DCK in pincgavski tip - PZ).
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Ocena bikov po tipu

Podatki ocenjevanja zunanjosti cikastega goveda se stekajo v centralno podatkovno
zbirko GOVEDO na Kmetijskem inštitutu Slovenije. V obdelavo podatkov smo
zajeli plemenjake, ki so imeli dovolj veliko število ocenjenih potomk - krav.
Primerjali smo predvsem podatke po 7 bikih nove generacije, ki so bili vključeni
v osemenjevanje od konca leta 2002 naprej.
Intenzivno delo na ohranjanju avtohtone populacije cikastega goveda se je
začelo pred desetimi leti. S prvimi rezultati rejskega dela v populaciji smo
lahko zadovoljni. Potomke prejšnje generacije bikov so bile izrazito bolj v
pincgavskem tipu, kot so potomke nove generacije bikov, ki so bolj v cikastem
tipu. Primerjava med biki nove generacije pa pokaže, da so potomke bikov
vključenih v osemenjevanje v kasnejših letih praviloma bolj v cikastem tipu.
V tipu so najboljše potomke po bikih Tom in Saturn. Velik del tega napredka
lahko pripišemo boljšim lastnostim bikov, drugi del pa tudi odbiri plemenic
v bolj cikastem tipu. Prispevek je objavljen v reviji Cikasti zvonček (št. 11,
februar 2011).
Evropska konferenca rejcev govedi rjave pasme in državna razstava govedi
rjave pasme z mednarodno udeležbo, Novo mesto, 14. – 16. okt. 2010
Kontaktne osebe: Tomaž Perpar, Mija Sadar, dr. Jože Verbič
Sodelavci: dr. Drago Babnik, Jože Glad, Janez Jenko, Alijana Jeretina, mag.
Janez Jeretina, Irena Karnel, Miha Klopčič, mag. Betka Logar, Andreja Opara,
Peter Podgoršek, Andreja Žabjek,
Sodelavci Kmetijskega inštituta Slovenije so sodelovali pri organizaciji Evropske
konference rejcev govedi rjave pasme in državne razstave govedi rjave pasme
z mednarodno udeležbo, ki ju je organizirala Zveza rejcev govedi rjave
pasme Slovenije. Sodelavci Kmetijskega inštituta so imeli več ključnih vlog v
organizacijskem odboru, vodili so programski odbor konference, pripravo spletne
strani, zbornika konference, kataloga razstave in ostalih gradiv, zbiranje prijav
udeležencev ter spremljanje finančnega poslovanja in nudili informacijsko
podporo pri odbiri živali za razstavo. Konference se je udeležilo več kot 200
udeležencev iz 11 držav. Poglavitne teme so bile konkurenčnost pasme in
vloga rjave pasme v večnamenskem kmetijstvu ter genetika. Med drugim so
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Šampionka razstave (levo) in šampionka vimena (desno) na 6. državni razstavi
govedi rjave pasme z mednarodno udeležbo, obe last rejca Petra Popiča iz Raduš
pri Slovenj Gradcu

bili na konferenci prvič predstavljeni rezultati projekta Intergenomics, v okviru
katerega raziskovalci iz Avstrije, Nemčije, Švice, Italije, Francije, Združenih
držav Amerike in Slovenije, iščejo možnosti za široko in neposredno uporabo
genomskih informacij pri selekciji goved. Predstavljeno je bilo tudi stanje reje in
dosežki selekcije v nekaterih državah, ki še niso članice Evropskega združenja
rejcev rjave pasme.
Na razstavi je bilo skupaj 112 živali, ki so jih rejci pripeljali že dan pred samo
razstavo in jih nastanili v šotoru, pripravljenem v ta namen. Telice, skupaj
jih je bilo deset, iz Švice, Avstrije, Nemčije in Italije pa so prispele še kakšen
dan prej. Razstavljalo je 64 rejcev iz petih evropskih držav. Cilj razstave je bil
prikazati rejcem, strokovnim delavcem iz Slovenije in drugih evropskih držav
in naključnim obiskovalcem stanje ter uspehe rejskega in selekcijskega dela
pri rjavi pasmi pri nas.
Strokovne naloge v prašičereji
Sodelavci: dr. Martin Škrlep, mag. Blaž Šegula, Nina Batorek, 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
zbornica Slovenije) smo v letu 2010 izvajali:
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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 2010 smo:
– opravili meritve klavnih lastnosti in lastnosti kakovosti mesa za 148
prašičev,
– izvedli smo določitve lastnosti kakovosti mesa, ki se izvajajo v laboratoriju,
za 148 prašičev iz dveh farm ter poskusa z imunokastracijo in lanenim
semenom. Nadaljevali smo z zbiranjem vzorcev mesa za NIR spektroskopijo
za potrebe selekcijske službe (dodatni vzorci za rekalibracije),
– sodelovali smo pri ogledih kmetij za izbor zgledne reje, obiskali kmetijskoživilski sejem v G. Radgoni ter se udeleževali sestankov strokovnega sveta.
Udeležili smo se delavnice EAAP Working Group on the Production and
Utilization of Meat from Entire Male Pigs, Bristol, UK. Marec, 18-19-2010, kjer
smo predstavili rezultate naših testiranj imunokastracije. Podatki pridobljeni
v sklopu strokovne naloge in projektov so bili predstavljeni v znanstvenih
in strokovnih objavah.
Učinek imunokastracije (Improvac®) pri prašičih pitancih
Sodelavci: dr. Martin Škrlep, mag. Blaž Šegula, Nina Batorek, dr. Marjeta
Čandek Potokar, Marta Zajec (Farme Ihan), dr. Stane Košorok (Farme Ihan),
dr. Miran Kastelic (Farme Ihan), prof. dr. Gregor Fazarinc (UL, VF), doc. dr.
Andrej Kirbiš (UL, VF)
Preučevali smo vpliv imunokastracije (cepljenja proti gonadotropin sproščujočemu
hormonu z vakcino Improvac®) na rastnost, velikost reproduktivnih organov
in raven androstenona in skatola v maščobnem tkivu. Poskusni prašiči (50 %
križanci pasme durok) so bili izbrani iz 35 gnezd (2 kastrata in 3-4 merjascev
na gnezdo) rojenih v obdobju dveh tednov. Živali smo razdelili v tri poskusne
skupine: merjasci (n=25), imunokastrati (n=24) in kirurški kastrati (n=25).
Cepljenje z Improvac ® smo opravili pri starosti 10 in 19 tednov. S poskusom
smo pričeli pri starosti 12 tednov, in je trajal do 24 tednov starosti, ko so
bili prašiči zaklani. Med poskusom so bil prašiči individualno vhlevljeni in
krmljeni po volji. Beležena je bila dnevna poraba krme, prašiči so bili tekom
poskusa tehtani pri 12, 19 in 24 tednih starosti. Na klavni liniji so bili odvzeti
in stehtani testisi in akcesorne spolne žleze. Dan po zakolu so bili odvzeti
vzorci podkožnega maščevja za določitev koncentracije androstenona in skatola.
Rezultati so pokazali, da je bilo cepljenje 100 % uspešno, saj so bile koncentracije
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Shema delovanja hormonske osi hipotalamus-hipofiza-gonade in mesta (×), kjer je
hormonalna os zaradi imunokastracije prekinjena

androstenona pod mejo detekcije laboratorijske metode. Koncentracije skatola so
bile nizke in premerljive pri kirurških in imunokastratih, medtem ko so bile pri
merjascih znatno višje. Cepljenje je močno vplivalo tudi na zmanjšanje teže mod
in akcesornih spolnih žlez. Kar zadeva pitovne lastnosti so bili imunokastrati
v prvem obdobju (do revakcinacije) po konzumaciji in konverziji krme ter
dnevnem prirastu podobni merjascem, v drugi fazi rasti (po revakcinaciji) pa
bolj podobni kirurškim kastratom. Na klavni liniji oziroma na hladnih trupih
dan po zakolu smo ocenili različne klavne lastnosti in kakovost mesa. Dodatno
smo s pomočjo šest članskega panela ocenjevalcev izvedli senzorično ocenjevanje
mesa na prisotnost vonja po merjascu. Pomembne razlike med poskusnimi
skupinami smo opazili pri meritvah debeline subkutanega maščobnega tkiva,
v razmerju med maščobo in mesom na stegnu in prerezu za zadnjim rebrom
ter na vratu. V primerjavi s kirurškimi kastrati (najbolj zamaščeni) in merjasci
(najbolj mesnati), so imunokastrati zavzemali pozicijo med obema skupinama,
vendar so bili večinoma bližje merjascem. Le v primeru zamaščenosti vratu
so bili bolj podobni kirurškim kastratom. Glede vrednosti pH, barve mesa in
izceje nismo ugotovili nobenih razlik med poskusnimi skupinami. V primeru
intramuskularne maščobe, ki je pomembna za senzorično kakovost mesa, smo
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ugotovili razlike med kirurškimi kastrati in merjasci. Imunokastrati so bili na
sredini med obema skupinama v primeru marmoriranosti mišice biceps femoris
oziroma bližje merjascem v primeru kemijsko določene intramuskularne maščobe
v mišici longissimus dorsi. Pričujoča raziskava je potrdila pozitivne učinke
imunokastracije na proizvodne rezultate tudi v slovenskih razmerah reje. Prav
tako je bila uspešna v smislu preprečitve tvorbe substanc odgovornih za nastanek
vonja mesa po merjascu. Rezultati naša raziskave so potrdili ugoden učinek
imunokastracije na kakovost klavnega trupa brez posledic za kakovost mesa.
Vpliv kontrolorja na oceno mesnatosti prašičev na liniji klanja
Sodelavci: Peter Šlamberger (BVQ), Maja Prevolnik (UM, FKBV), prof. dr. Dejan
Škorjanc (UM, FKBV), dr. Marjeta Čandek Potokar
Klasifikacija prašičjih trupov temelji na meritvah debeline mišice in slanine, na
podlagi katerih se izračuna deleža mesa v trupu. Meritve opravi kontrolor na
koncu linije klanja. Zakonodaja EU predpisuje preverjanje kontrolorjev, vendar
ne določa načina preverjanja. V raziskavi smo tako želeli preveriti statistični
način nadzora, ki bi temeljil na vsakdanjem delu kontrolorjev in ne na posebnih
nadkontrolah. Z uporabo analize kovariance smo na zbranih podatkih testirali,
ali se regresijske premice (regresijski koeficienti in konstante) kontrolorjev med
seboj značilno razlikujejo. Podatke smo dobili od priznane organizacije Bureau
Veritas za leto 2009 (n=229046) in vključujejo 8 kontrolorjev in 5 klavnic. Za
analizo smo uporabili povprečne vrednosti meritev vsaj dvajsetih prašičev
(ponovitev) po kontrolorju za vsak kilogram mase trupa v območju od 60 do
115 kg . Najprej smo primerjali glavne kontrolorje iz vsake klavnice. Z namenom
razlikovanja med vplivom kontrolorja in vplivi, povezanimi s klavnico, smo
primerjali kontrolorje, ki delajo v isti klavnici in meritve enega kontrolorja, ki
dela v različnih klavnicah. Raziskava je pokazala, da med kontrolorji obstajajo
pomembne razlike, da pa je bil vpliv klavnice večji od vpliva kontrolorja. Na
osnovi rezultatov lahko zaključimo, da je statistični nadzor na osnovi analize
kovariance možen način nadzora.
Strokovne 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, dr. Peter Kozmus, Frančišek Volovlek
(Čebelarska zveza Slovenije),
V vsakem vzrejališču čebeljih matic se na osnovi lastnosti čebel in testiranj
določa matične linije v tekočem letu. Ocenjevali smo lastnosti čebel na vzorcih
v laboratoriju in na terenu. Zbrali in pregledali smo 142 vzorcev čebel. V vzorcu
iz vsake družine, ki je potenciali matičar, 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 smo odbrali
matične družine za nadaljnjo vzrejo matic.  
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Prikaz izmerjenega kubitalnega indeksa pri čebelah delavkah iz družin, ki so bile
kandidatke za matičarje in trotarje v letih 2009 in 2010.

Odobreno vzrejališče matic mora podatke za vpis v izvorno rodovniško knjigo
posredovati DPO, ki izdaja zootehniška spričevala. V spodnji preglednici je
prikazano število vzrejenih matic v letu 2010.
Število matic v Rodovniku kranjske čebele, vpisanih po letih
Leto
rojstva
2002

Število matic
1

Od tega
število rodovniških
-

Oddaja
Doma

EU

1

-

Izven EU
-

2003

196

16

196

-

-

2004

3.688

15

3.053

505

130

2005

12.510

100

8.742

3.371

397

2006

12.872

128

9.486

2.906

480

2007

12.826

187

8.263

3.853

710

2008

16.281

379

10.195

5.417

669

2009

17.212

447

12.062

4.373

777

2010

26.083

423

13.981

10.741

1.361

V letu 2009 je bilo v progeno testiranje oddanih 937 matic. Sprejetih je bilo 820
ali 87,5 %. V obdelavo je bilo vključenih 60 čebeljih matic s svojimi potomkami,
ki so bile vzrejene pri 29 vzrejevalcih. V testiranje je potomke sprejelo 69
čebelarjev, vsak s povprečno 13,6 maticami.
Ugotovili smo, da je bila povprečna ocena donosa medu v letu 2010 25,1 kg.
Trend povečevanja letnega donosa medu je pozitiven in znaša približno 0,55
kg na leto.
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in uspešno prezimitev. Uporabo flumetrina, s katerim zatiranje varoje ni dovolj
učinkovito, bi bilo potrebno nadomestiti vsaj z uporabo organskih kislin, kot
je na primer kapljanje z raztopino oksalne kisline.
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

Srednja vrednost testiranih matic za donos medu po letih testiranja

Progeno testiranje je v letu 2009/10 vključevalo gospodarske matice z znanim
poreklom. Obarvanost obročkov zadka je bila ocenjena pri 661 družinah (80,1
% sprejetih matic). Poleg drugih lastnosti so čebelarji spremljali tudi naravni
odpad v obdobju treh tednov. Naravni odpad se je v času testiranja gibal med
0 in 30 varojami na panj na dan, v povprečju le 0,85 varoje na dan.
Učinek zatiranja Varroa destructor v družinah medonosne čebele (Apis
mellifera carnica)
Kontaktna oseba: prof. dr. Aleš Gregorc
Sodelavci: Maja Ivana Smodiš Škerl, Mitja Nakrst, Lucija Žvokelj
V čebelnjaku smo poskusno tretirali čebelje družine proti pršici Varroa destructor.
Spomladi v letih 2007 in 2008 smo v čebeljih družinah najprej ocenili naravni
odpad pršic, nato pa smo jih tretirali z različnimi akaricidi in ugotavljali njihovo
učinkovitost. V letu 2007 so bile družine poskusno tretirane s flumetrinom in/
ali oksalno kislino, v letu 2008 pa s flumetrinom, oksalno kislino in amitrazom.
Učinkovitost flumetrina za leto 2007 je bila v povprečju 73,6 %, pri tretiranju z
oksalno kislino pa je bila učinkovitost po treh zaporednih tretiranjih 70,1 %. V
letu 2008 smo ugotovili znižanje števila varoj za 12,5 % štiri tedne po aplikaciji
flumetrina, štiri zaporedne aplikacije raztopine oksalne kisline pa so povzročile
v povprečju znatno višji (P<0,05) odpad pršic, v povprečju za 24,1 %. S štirimi
zaporednimi aplikacijami amitraza z metodo dimljenja smo dosegli v povprečju
93,8 % odpada končnega števila pršic. Zadimljanje s pripravkom, ki vsebuje
aktivno učinkovino amitraz, je povzročilo zmanjšanje števila pršic za okoli 95 %
po tretiranju z manj učinkovitim flumetrinom oziroma oksalno kislino. Znižanje
števila varoj v čebelji družini je osnovnega pomena za normalen razvoj družine
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Nalogo smo pričeli izvajati v letu 2009, ko smo vzpostavili opazovalno mrežo, ki
vključuje 90 čebeljih družin na 30-tih lokacijah, na štirih različnih tipih kmetijske
pridelave (10 lokacij na območjih intenzivnega poljedelstva, 6 lokacij na območju
intenzivnega sadjarstva, 4 lokacije na območju intenzivnega poljedelstva, 10
lokacij na območju ekstenzivne kmetijske pridelave).
V letu 2010 smo družine med sezono obiskovali v 7-14 dnevnih intervalih in
pri tem zbirali vzorce cvetnega prahu, delavk in fecesov matic. V 50-tih zbranih
vzorcih cvetnega prahu smo ugotavljali prisotnost 713 kemičnih spojin. 100
vzorcev cvetnega prahu smo analizirali na sestavo cvetnega prahu (palinološka
analiza). V vzorcih delavk in fecesih matic smo ugotavljali prisotnost noseme
(Nosema spp.) in štirih virusov. Zastrupitev ali povečanih odmiranj čebel na
lokacijah v letu 2010 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 v letu 2010 nismo ugotovili.
Napadenost družin z Nosemo spp. v letu 2010 je bila manjša kot v letu 2009.
Enaka napadenost s sporami je bila ugotovljena le pri družinah, ki so bile
na lokacijah s pretežno ekstenzivno kmetijsko rabo. Napadenost družin z
virusoma deformiranih kril in virusom mešičkaste zalege čebel je bila v letu
2010 manjša kot v letu 2009. Matice so bile z virusom deformiranih kril v letu
2010 bolj okužene na vinogradniških in ekstenzivnih lokacijah, v primerjavi
z letom 2009. Odstotek se je najbolj povečal maticam iz družin iz intenzivno
vinogradniških lokacij. V družinah na intenzivno poljedelskih lokacijah se je
odstotek le malenkostno spremenil. Z virusom mešičkaste zalege so bile matice
v letu 2010 bolj okužene kot v letu 2009. Neokužene so ostale le matice na
območju z intenzivno poljedelsko pridelavo, medtem ko so se na ostalih tipih
kmetijske pridelave matice bolj ali manj okužile z virusom. Največji odstotek
je bil ugotovljen pri maticah iz družin z intenzivno vinogradniških lokacij.
Ostanke FFS v cvetnem prahu smo v letu 2010 zasledili na petih lokacijah od
30-tih. V vzorcih smo ugotovili prisotnost treh različnih aktivnih spojin. Dve
aktivni substanci (kaptan in folpet) sta pripadali spojinam iz skupine fungicidov
za zatiranje bolezni sadnega drevja in vinske trte tretja substanca (kumafos)
pa je bila iz skupine sredstev za zatiranje varoze pri čebelah. Po pregledu
rezultatov pelodne analize in prostorskih podatkov o rabi kmetijskih površin
smo ugotovili, da je do kontaminacije z aktivnima substancama kaptan in folpet
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značilni za pašo, zeleno krmo, silažo in seno smo največjo vsebnost NEL dosegli
pri vzorcih mnogocvetne in trpežne ljuljke (6,77, 6,72, 6,58, 6,53 in 6,75, 6,70,
6,57, 6,53 MJ/ kg SS), najmanjšo med travami pa pri vzorcih trstikaste bilnice
(6,11, 6,06, 5,91 in 5,86 MJ/ kg SS). Zmanjševanje neto energijske vrednosti
je bilo pri mnogocvetni in trpežni ljuljki počasnejše kot pri ostalih travah. Pri
metuljnicah se vsebnost NEL s povečevanjem pridelka ni bistveno zmanjšala.
Vsebnosti NEL pri pridelkih, ki so značilni za siliranje, so bile pri črni detelji,
lucerni in navadni nokoti 5,93, 5,54 in 5,45 MJ/ kg SS. Kriterij za minimalno
vsebnost NEL v silaži za molznice je 6,10 MJ/ kg SS, v kolikor gre za molznice
z velikimi mlečnostmi pa bi morala vsebnost NEL vsaj 6,40 MJ/ kg SS.

BIBLIOGRAFIJA ODDELKA ZA ŽIVINOREJO
ZA LETO 2010
ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI
Čebelje družine na lokaciji z ekstenzivno kmetijsko pridelavo v Povirju

prišlo zaradi zanašanja škropiva na cvetočo podrast, v enem primeru pa zaradi
škropljenja vinske trte v času cvetenja. Kljub ugotovljenim okužbam z Nosemo
spp. in virusi, ter prisotnosti FFS na nekaterih lokacijah, so se družine na vseh
lokacijah v letu 2010 dobro razvijale in do zazimitve nismo ugotovili negativnih
vplivov kmetijske pridelave na njihov razvoj.
Povezava med pridelkom in energijsko vrednostjo posameznih vrst trav in
metuljnic za prežvekovalce
Kontaktna oseba: Tomaž Žnidaršič
Sodelavci: dr. Jože Verbič, Janko Verbič
Pridelki in energijska vrednost voluminozne krme se lahko med posameznimi
vrstami trav in metuljnic zelo razlikujejo. Gre za lastnost, ki vpliva na ekonomičnost
reje prežvekovalcev, pomembna pa je tudi pri načrtovanju izvajanja paše in
košnje travniške krme za krmljenje ali pripravo silaže in sena. Z raziskavo smo
preverili, kakšno energijsko vrednost (NEL) posameznih vrst trav in metuljnic
prvih košenj lahko pričakujemo pri pridelkih, značilnih za različne rabe travinja.
V ta namen smo uporabili podatke o kemični sestavi in energijski vrednosti
ocenjeni s pomočjo metode merjenja odboja bližnje infrardeče svetlobe (NIRS)
in podatke o pridelkih s poljskih poskusov na treh lokacijah, zbranih v 5 letih.
Na podlagi 93 vzorcev navadne pasje trave, 82 in 81 vzorcev mnogocvetne
in trpežne ljuljke, 35 in 13 vzorcev travniške in trstikaste bilnice, 66 vzorcev
travniškega mačjega repa, 87 vzorcev lucerne, 12 vzorcev navadne nokote in 22
vzorcev črne detelje smo proučili regresijske povezave med pridelkom sušine
(PSS) in vsebnostjo NEL. Na podlagi regresijskih enačb smo ocenili vsebnosti
NEL pri pridelkih značilnih za pašo (1500 kg sušine (SS)/ ha), zeleno krmo (2000
kg SS/ ha), silažo (3500 kg SS/ ha) in seno (4000 kg SS/ ha). Ob pridelkih, ki so
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čebelarsko prakso na čebelje družine v letu 2009. V: AUGUŠTIN, Vladimir (ur.). Čebelarski
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of the 4th European Conference of Apidology, 7-9 september 2010, Metu-Ankara. EurBee :
proceedings of the 4th European Conference of Apidology, 7-9 September 2010, Metu-Ankara,
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62. POLJANŠEK, Lucija, GREGORC, Aleš, BAKONYI, Tamas, SZENT, István, NAKRST, Mitja.
Appearance of ABPV, BQCV, DWV, and SBV during queen rearing. V: KENCE, Meral (ur.).
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Metu-Ankara, Turkey. [s.l.: s.n.], 2010, str. 59. [COBISS.SI-ID 3401576]
70. ŠKRLEP, Martin, ČANDEK POTOKAR, Marjeta, ŠEGULA, Blaž, CHAMBON, C., SANTÉLHOUTELLIER, Véronique. Vertical protein spot chains - proteomic indicators of proteolysis
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73. PODGORŠEK, Peter, ŽABJEK, Andreja, ČANDEK POTOKAR, Marjeta, PERPAR, Tomaž.
Povzetek rezultatov v kontroli prireje mesa goved z analizo klavne kakovosti (2005-2009).
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Pregled zakola in klavne lastnosti goveda v Sloveniji v letih 2005-2009. V: ŽABJEK, Andreja (ur.). Pregled zakola in klavne kakovosti goveda v Sloveniji v letih 2005-2009, (Prikazi in
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1.18 Geslo - sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju ...
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Slovenije, 2009. 14 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3294824]
102. GREGORC, Aleš, NAKRST, Mitja, SMODIŠ ŠKERL, Maja Ivana, KMECL, Veronika. Ugotavljanje vplivov akaricida na čebele in varoje za leto 2010 : končno poročilo o izvedenem ukrepu,
(Program ukrepov na področju čebelarstva v republiki Sloveniji, 2010/3). Ljubljana: Kmetijski
inštitut Slovenije, 2010. 14 str., tabele, graf. prikazi, fotogr. [COBISS.SI-ID 3410792]
103. GREGORC, Aleš, PODGORŠEK, Peter. Direktno testiranje čebeljih družin za leto 2010 :
poročilo o izvedenem ukrepu, (Program ukrepov na področju čebelarstva v republiki Sloveniji,
2010/1). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2010. 16 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.
SI-ID 3411304]
104. GREGORC, Aleš, SMODIŠ ŠKERL, Maja Ivana, LOKAR, Vesna, NAKRST, Mitja, POLJANŠEK, Lucija. Spremljanje kakovosti vzrejenih matic kranjske čebel za leto 2010 : končno poročilo
o izvedenem ukrepu, (Program ukrepov na področju čebelarstva v republiki Sloveniji, 2010/2).
Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2010. 9 str., tabele, fotogr. [COBISS.SI-ID 3411048]
105. GREGORČIČ, Ana, BAŠA ČESNIK, Helena, KOZMUS, Peter, GREGORC, Aleš, VERBIČ, Jože, SIMONČIČ, Andrej, ČERGAN, Zoran. Poročilo o strokovnih nalogah s področja
fitofarmacevtskih sredstev za leto 2010, (KIS - Poročila o strokovnih nalogah, 131). Ljubljana:
Kmetijski inštitut Slovenije, 2010. 75 str., tabele. [COBISS.SI-ID 3444840]
106. KOZMUS, Peter. Izvedensko mnenje glede odprave vzroka in prenehanja čezmernega ote\
evanja rabe nepremičnin, (KIS - Elaborati, strokovna mnenja, 2010/1). Ljubljana: Kmetijski
inštitut Slovenije, 2010. 4 f. [COBISS.SI-ID 3224424]
107. KOZMUS, Peter. Poročilo o prezimitvi čebeljih družin v letu 2010 v okviru strokovne naloge
Ugotavljanje in ocena vpliva fitofarmacevtskih sredstev v povezavi s kmetijsko dejavnostjo in
čebelarsko prakso na čebelje družine, (KIS - Študije po naročilu, 493). Ljubljana: Kmetijski
inštitut Slovenije, 2010. [22] f., tabele, graf. prikaz, fotogr. [COBISS.SI-ID 3274856]
108. PODGORŠEK, Peter, BABNIK, Drago, KOKALJ, Marjan, LOKAR, Vesna, SMODIŠ ŠKERL,
Maja Ivana, ZDEŠAR, Pavel, VOLOVLEK, Frančišek, GREGORC, Aleš. Poročilo o izvajanju
strokovnih nalog na področju čebelarstva v letu 2009 (Selekcija kranjske čebele in napoved
medenja) : ki poteka na osnovi Rejskega programa za kranjsko čebelo (Apis mellifera carnica, Pollmann 1879), (KIS - Poročila o strokovnih nalogah, 128). Ljubljana: Kmetijski inštitut
Slovenije, 2010. 34 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3295080]
109. SADAR, Mija, OPARA, Andreja, PERPAR, Tomaž, JERETINA, Janez, LOGAR, Betka,
PODGORŠEK, Peter, ŽABJEK, Andreja, GLAD, Jože, IVANOVIČ, Boris. Rezultati kontrole
prireje mleka in mesa : Slovenija 2009 = Results of dairy and beef recording, Slovenia 2009,
(Rezultati kontrole prireje mleka in mesa, 2009). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, Druga
priznana organizacija v govedoreji, 2010. 89 str., tabele, graf. prikazi. http://www.govedo.si/
files/cpzgss/knjiznica/porocila/kontrola_porocila/REZULTATI_KONTROLE_2007.pdf. [COBISS.
SI-ID 3431016]

120

110. ŽAN LOTRIČ, Metka, ČEPON, Marko, KOMPAN, Drago, KLINKON, Zoran, ROKAVEC,
Rafko, JERETINA, Janez, LOGAR, Betka, MRKUN, Janko, BURJA, Anton. Rejski program za
cikasto govedo : dopolnjen v skladu s pripombami MKGP z dne 27.09.2010. [S.l.: s.n., 2004].
83 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2733192]
2.14 Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt)
111. PERPAR, Tomaž, RIGLER, Matija, SADAR, Mija, ARLIČ, Sonja, LOGAR, Betka, BABNIK, Drago, VERBIČ, Jože, PLESNIČAR, Pavla, POTOČNIK, Klemen, MRKUN, Janko. Rejski
program za rjavo pasmo govedi. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2010. 59 str., tabele,
fotogr. [COBISS.SI-ID 3431528]
112. PERPAR, Tomaž, SADAR, Mija, LOGAR, Betka, PODGORŠEK, Peter, JERETINA, Janez,
JENKO, Janez, OPARA, Andreja. Strokovna pravila in opis metod za izvajanje nekaterih nalog
rejskih programov pri govedu. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2010. 71 str., tabele.
[COBISS.SI-ID 3431272]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)
3.15 Prispevek na konferenci brez natisa
113. BABNIK, Drago. Primeri tehnoloških rešitev za povečanje konkurenčnosti govedoreje v
državah z velikim deležem območij z omejenimi dejavniki za kmetovanje : predavanje na izobraževanju kmetijskih svetovalcev: Prireja mleka in mesa na območjih z omejenimi možnostmi
za kmetijsko dejavnost, organizator: Kmetijski inštitut Slovenije in Kmetijsko gozdarska zbornica
Slovenije, Ljubljana, 17. nov. 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 3458408]
114. ČANDEK POTOKAR, Marjeta. Možni tržni pristopi (oblike zaščite) pri govejem mesu
- primeri iz EU in Slovenije : predavanje na Okrogli mizi: Priložnosti za rejo mesnih pasem
goveda, Banjšice, 24. julij 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 3371368]
115. ČANDEK POTOKAR, Marjeta. Pitanje telet »Pohorje Beef« : predavanje na izobraževanju
kmetijskih svetovalcev: Prireja mleka in mesa na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko
dejavnost, organizator: Kmetijski inštitut Slovenije in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije,
Ljubljana, 17. nov. 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 3460456]
116. ČANDEK POTOKAR, Marjeta, ŽABJEK, Andreja. Intenzivnost reje pitancev na območjih
z omejenimi dejavniki za kmetovanje : predavanje na izobraževanju kmetijskih svetovalcev:
Prireja mleka in mesa na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, organizator: Kmetijski inštitut Slovenije in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Ljubljana, 17. nov.
2010. 2010. [COBISS.SI-ID 3460200]
117. KOZMUS, Peter. Osnutek rejskega programa za kranjsko čebelo : predavanje na srečanju Slovenskega akademskega čebelarskega društva, Brdo pri Lukovici, 14. apr. 2010. 2010.
[COBISS.SI-ID 3285864]
118. KOZMUS, Peter. Pomembnost vzreje čebeljih matic : predavanje na okrogli mizi Čebelarske
zveze Slovenije, Javne svetovalne službe v čebelarstvu, Semič, 8. apr. 2010. 2010. [COBISS.
SI-ID 3286120]
119. PERPAR, Tomaž. Intenzivnost prireje mleka na območjih z omejenimi dejavniki za
kmetovanje : predavanje na izobraževanju kmetijskih svetovalcev: Prireja mleka in mesa
na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, organizator: Kmetijski inštitut
Slovenije in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Ljubljana, 17. nov. 2010. 2010. [COBISS.
SI-ID 3459944]
120. PERPAR, Tomaž. Reja krav dojilj v Sloveniji : predavanje na Okrogli mizi: Priložnosti za
rejo mesnih pasem goveda, Banjšice, 24. julij 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 3371624]
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121. VERBIČ, Jože. Možnosti za prirejo mleka posebne kakovosti : predavanje na izobraževanju kmetijskih svetovalcev: Prireja mleka in mesa na območjih z omejenimi možnostmi za
kmetijsko dejavnost, organizator: Kmetijski inštitut Slovenije in Kmetijsko gozdarska zbornica
Slovenije, Ljubljana, 17. nov. 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 3458152]
122. VERBIČ, Jože, JERETINA, Janez. Krma in krmljenje krav na območjih z omejenimi
dejavniki za kmetovanje : predavanje na izobraževanju kmetijskih svetovalcev: Prireja mleka
in mesa na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, organizator: Kmetijski
inštitut Slovenije in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Ljubljana, 17. nov. 2010. 2010.
[COBISS.SI-ID 3457896]
123. ŽABJEK, Andreja, ČANDEK POTOKAR, Marjeta. Zakol in klavna kakovost goved vzrejenih in zaklanih v Sloveniji : Predstavitev (poster) na Kmetijsko-živilskem sejmu AGRA, Gornja
Radgona, 21.-26. avg. 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 3404392]
3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa
124. VERBIČ, Jože. Ekoučinkovitost kmetijskega sistema kot celote - od specializacije k diverzifikaciji : vabljeno predavanje na Razvojnem forumu Prihodnost kmetijstva in hrane v
Sloveniji, Ljubljana, 18. maj 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 3302248]
3.25 Druga izvedena dela
125. ČANDEK POTOKAR, Marjeta, PREVOLNIK, Maja. Analiza pitanja telet Pohorje beef
: [predavanje na posvetu Eko dan na FKBV, Hoče, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske
vede, 28. 9. 2010]. Hoče: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 2010. [COBISS.SI-ID 
3048748]
126. JENKO, Janez. Dolgoživost krav molznic : na občnem zboru Zgornjesavinjskega govedorejskega društva Mozirje, Gornji Grad, 2. feb. 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 3236968]

133. Research in Pig Breeding. Čandek Potokar, Marjeta (član uredniškega odbora 2007-).
[Tiskana izd.]. Kostelec nad Orlicí: Výzkumný ústav živočišné výroby v.v.i., 2007-. ISSN 18027547. [COBISS.SI-ID 3000936]
134. Rjavo govedo. Sadar, Marija (odgovorni urednik 1999-). Ljubljana: Kmetijska založba,
1984-. ISSN 1318-4520. [COBISS.SI-ID 32654080]
135. Rezultati kontrole mleka in mesa. Sadar, Mija (urednik 1999-2008, 2010-), Opara, Andreja
(urednik 2009). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, Govedorejska služba Slovenije, 1999-.
ISSN 1580-8149. [COBISS.SI-ID 116097536]
Mentor pri diplomskih delih
136. ŠLAMBERGER, Peter. Vpliv kontrolorja na oceno mesnatosti pri prašičih : diplomsko
delo, (Diplomska dela študentov Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v
Mariboru, Visokošolske diplomske naloge). Maribor: [P. Šlamberger], 2010. VIII, 27 f., ilustr.
http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=19643. [COBISS.SI-ID 3070764]
Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)
137. DREVENŠEK, Andreja. Uporabnost NIR spektroskopije za napovedovanje kemične sestave
mesa in mesnih izdelkov : diplomsko delo, (Diplomska dela študentov Fakultete za kmetijstvo
in biosistemske vede Univerze v Mariboru, Bolonjske diplomske naloge). Maribor: [A. Drevenšek], 2010. VII, 25 f., tabele. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=17354. [COBISS.
SI-ID 3024684]
Komentor pri doktorskih disertacijah

127. KOZMUS, Peter. Čmrlji - pomembni in ogroženi opraševalci : predavanje v okviru projekta
»Spoznajmo čebelarsko dediščino«, Laško, 19. apr. 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 3285352]

138. ŠKRLEP, Martin. Effects of polymorphisms at PRKAG3 and CAST genes in pigs on dry
ham quality : doctoral dissertation = Vpliv polimorfizmov v PRKA3 in CAST genih pri prašičih na kakovost pršuta : doktorska disertacija [s področja živilstva]. Ljubljana: [Biotehniška
fakulteta]: [M. Škrep], 2010. XIV, 123 f., ilustr., preglednice. [COBISS.SI-ID 3783288]

128. KOZMUS, Peter. Predstavitev osnutka rejskega programa : predavanje na srečanju vzrejevalcev čebeljih matic, Brdo pri Lukovici, 15. apr. 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 3285608]

Komentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

SEKUNDARNO AVTORSTVO

139. OCEPEK, Marko. Razlike med ekološko in konvencionalno rejo prašičev glede na proučevane rastne, pitovne, klavne lastnosti in kakovost mesa : magistrsko delo, (Magistrska dela
študentov Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru). Maribor: [M.
Ocepek], 2010. VIII, 55 f., ilustr. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=13607. [COBISS.
SI-ID 2926636]

Urednik
129. PERPAR, Tomaž, SADAR, Mija, JERETINA, Janez, LOGAR, Betka, PODGORŠEK, Peter,
JENKO, Janez, OPARA, Andreja, ŽABJEK, Andreja (ur.). Priročnik za usposabljanje izvajalcev
strokovnih nalog v govedoreji. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2010. 1 zv. (loč. pag.),
ilustr. [COBISS.SI-ID 3319144]
130. VERBIČ, Jože, BABNIK, Drago, ČANDEK POTOKAR, Marjeta, JERETINA, Janez, LOGAR, Betka, MRKUN, Janko, KLOBUČAR, Igor, SADAR, Mija, PODGORŠEK, Peter, JENKO,
Janez, OPARA, Andreja, ŽABJEK, Andreja (ur.). Usposabljanje za izvajalce najzahtevnejših
strokovnih nalog v govedoreji. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2010. 1 zv. (loč. pag.),
ilustr. [COBISS.SI-ID 3319400]

Komentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)
140. POVŠE, Rozalija. Poskus napovedovanja kemijske sestave Kraškega pršuta z NIR spektroskopijo : diplomski seminar, (Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Diplomski
seminar univerzitetnega študija - 1. stopnja Živilstvo in prehrana, 6). Ljubljana: [R. Povše],
2010. VI, 26 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 3847288]

131. Acta agriculturae slovenica. Babnik, Drago (član uredniškega odbora 2004-). [Tiskana
izd.]. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, 2004-. ISSN 1581-9175. http://aas.bf.uni-lj.si/. [COBISS.
SI-ID 213840640]
132. Reja prašičev. Čandek Potokar, Marjeta (član uredniškega odbora 1998-). Slovenj Gradec:
Kmetijska založba, 1998-. ISSN 1408-600X. [COBISS.SI-ID 73379072]
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Oddelek za sadjarstvo
in vinogradništvo
Predstojnik
mag. Boris Koruza, univ. dipl. ing. agr.

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, spektrofotometer
za merjenje obarvanosti plodov ter elektronski penetrometer za določanje
trdote plodov. Na oddelku vodimo tudi register o matičnih nasadih kategorije
'certificiran' in 'baza'. Pri opravljanju raziskav na področju ugotavljanja bolezni
rastlin in posebnih analiz  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 (domači in mednarodni raziskovalni projekti) ter strokovno
delo za naročnike na trgu (strokovne naloge v rastlinski pridelavi pri sadnih
rastlinah in vinski trti za MKGP, FURS in druge naročnike).    
Koncem leta 2010 je bilo na Oddelku za sadjarstvo in vinogradništvo zaposlenih
7 raziskovalcev, 1 mladi raziskovalec ter 5 tehničnih sodelavcev.
NASLOVI NALOG ODDELKA IN PODROČIJ DELA

RAZISKOVALNO IN RAZVOJNO DELO
CRP projekti
Priprava registra napovedi cvetenja in pridelkov jabolk in hrušk s pomočjo
vizualizacije rodnega volumna dreves (V4-0537)
Vodja projekta: dr. Denis Stajnko (UM, FKBV)
Nosilec KIS: dr. Matej Stopar
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Določitev optimalne tehnologije pridelave grozdja glede na napovedane klimatske
spremembe in prihodnost slovenskega vinogradništva (V4-0457)
Vodja projekta: prof. dr. Stanko Vršič (UM, FKBV)
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 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 KIS: dr. Vladimir Meglič
Nosilec izvedbe na oddelku: mag. Darinka Koron

STROKOVNO DELO
Selekcija in vzgoja novih sort sadnih rastlin in vinske trte
Nosilec za vinogradništvo: mag. Boris Koruza
Nosilec za sadjarstvo:Boštjan Godec
Sodelavci: mag. Darinka Koron, mag. Barbara Ambrožič Turk, Vesna Lokar,
Roman Mavec, Boštjan Saje
Zunanji sodelavci: BF Oddelek za agronomijo, UM, FKBV, 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 sadne rastline in hmelj: mag. Barbara Ambrožič Turk
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Nosilec za vinogradništvo: mag. Boris Koruza
Sodelavci: Vesna Lokar, Radojko Pelengić, Boštjan Saje
Zunanji sodelavki: Alica Topolovec, Andreja Škvarč
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
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
Nosilec za jagodičje: mag. Darinka Koron
Sodelavci: Vesna Lokar, Radojko Pelengić, Boštjan Saje
Zunanji sodelavci:  BF Oddelek za agronomijo, STS Vrhpolje, STS Ivanjkovci

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.
Nosilec: mag. Barbara Ambrožič Turk

LASTNA PRIDELAVA
Vodja poskusnega sadovnjaka: Roman Mavec
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.
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 2010 je bil pridelek jabolk
povprečen, saj smo obrali 330 t jabolk. Žal so odkupne cene jabolk v Sloveniji še
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vedno zelo nizke (v povprečju okrog 25 centov/kg), kar je daleč pod proizvodno
lastno ceno. Taka cena komaj omogoča preživetje, za nujno potreben razvoj
pa sredstev zmanjka.

STROKOVNE NALOGE

Organizacije posvetovanj

Nosilca za vinsko trto: mag. Boris Koruza in Radojko Pelengić
Nosilca za sadjarstvo: Boštjan Godec in dr. Matej Stopar
Sodelavci: mag. Darinka Koron, mag. Barbara Ambrožič Turk, Vesna Lokar,
Boštjan Saje, Roman Mavec

- 9. Posvet o jagodah (mag. Darinka Koron),
- Dan odprtih vrat v Poskusnem sadovnjaku Brdo pri Lukovici (vsi sadjarji),
- 3. Posvet o malinah (mag. Darinka Koron).

OPIS NALOG IN RAZISKAV
KONČAN PROJEKT
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
Alternativna rodnost jablan še vedno predstavlja osnovni tehnološki problem
pri izboljšanju količine in kakovosti pridelka jablan. Za boljše razumevanje
neenakomernega cvetenja jablan, smo odrasla drevesa Zlatega delišesa na
podlagi M.9  ob nastavitvah poskusov razdelili v tri tipe; drevesa z majhnim
(M), srednjim (S) in velikim (V) cvetnim nastavkom. Osnovnemu redčenju
plodičev z rastnimi regulatorji NAA (10 ppm), BA (100 ppm)  in NAD (100
ppm), smo dodali še petkratni nanos NAA (5 ppm9 in etefon (100 ppm), z
namenom spodbujanja nastanka cvetnega brstja, oboje v enotedenskih intervalih,
začenši tri tedne po koncu cvetenja. Faktorska zasnova poskusa je pokazala,
da je osnovna razdelitev dreves v M, S, V skupine bistveno bolj pomembna za
formacijo rodnega nastavka kot pa aplikacija sredstev za redčenje. Ne glede na
aplikacijo NAA, BA oz NAD bodo M drevesa nastavila obilo cvetnega brstja za
naslednjo sezono, obratno pa V drevesa tega ne bodo sposobna. Ugotovili smo,
da je nanos sredstev za redčenje sicer povečal povprečno velikost plodov najbolj
problematičnih V dreves, ter tudi značilno povečal njihov cvetni nastavek, vendar
je bilo cvetenje V dreves v naslednjem letu še vedno prešibko, za zagotovitev
primerne količine pridelka. Petkratni nanos NAA (5 ppm) ali etefona (100 ppm)
po aplikaciji sredstev za redčenje, je V drevesom odlično povečal formacijo
cvetnega brstja. Povratno cvetenje V dreves je bilo po petkratni aplikaciji NAA
in etefona mnogo boljše, od sicer pričakovanega izboljšanja povratnega cvetenja
po delovanju osnovnega programa redčenja plodičev. Petkratni nanos NAA 5
ppm je izboljšal formiranje cvetnega brstja tudi v primeru neuporabe sredstev
za kemično redčenje na V drevesih.
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Posebno preizkušanje sort ter Selekcija in vzgoja novih sort sadnih rastlin
in vinske trte

Strokovno nalogo koordiniramo raziskovalci Oddelka SV neprekinjeno že 52
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 Vrhpolju pri Vipavi in
Ivanjkovcih pri Ormožu.
Sadne rastline
Skupno je bilo v letu 2010, v postopek posebnega preizkušanja vključenih 194
sort in podlag sadnih rastlin s skupno 2.863 drevesi (grmi) na 16 lokacijah, v
vseh sadnih okoliših Slovenije. V preizkušanje je bilo vključenih 51 sort jablan,
6 sort hrušk, 21 sort breskev, 13 sort marelic, 14 sort sliv, 20 sort češenj, 26 sort
orehov in leske, 24 sort jagod, 4 sorte kakija, 25 sort oljke in 14 sorte kostanja.
V postopek selekcije in vzgoje novih sort je bilo v letu 2010, na 8 lokacijah
vključenih skupno 163 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 451 sejancev oreha
in kostanja, pridobljenih s križanjem ali selekcijo samoniklih tipov.
Vinska trta
Strokovne naloga je pri vinski trti v letu 2010 potekala na 5 različnih lokacijah
v vseh treh vinorodnih deželah Slovenije. Delo je razdeljeno na dve podnalogi:
posebno preiskušanje in klonska selekcija vinske trte. Skupno je postopek
posebnega preizkušanja potekal pri 30 novih in standardnih sortah (ali klonih)
vinske trte, s skupno 2250 trsi. V postopke klonske selekcije vinske trte je bilo
v letu 2010 vključenih 178 klonskih kandidatov in elitnih linij, pri 20 belih in
rdečih vinskih sortah, na 23 lokacijah v vseh treh vinorodnih deželah Slovenije.
Opravljene so bile vse predvidene analize in mikrovinifikacije vzorcev grozdja
ter zdravstveni pregledi, serološki testi in indeksiranja 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. Glede na zelo slabo vreme ob
trgatvi, smo razmere izkoristili za odbiro tipov, ki jih siva grozdna plesen kljub
obilici padavin ni napadla, ali je bil napad bistveno manjši. Večina klonskih
kandidatov je po kakovosti pridelka odstopala od povprečja trsov standardne
populacije, pri kateri je bil letošnji pridelek kakovostno slab.
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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 2010 je bilo v postopek uradnega potrjevanja, na podlagi letnih prijav
pridelave, vključenih 5 dobaviteljev, ki pridelujejo razmnoževalni oziroma sadilni
material sadnih rastlin. Na podlagi letnih prijav pridelave in opravljenih pregledov,
vzorčenj ter izpolnjevanja pogojev skladno s pravilnikom, smo dobaviteljem
izdali ustrezna potrdila o uradni potrditvi osnovnih matičnih rastlin, s katerim
se dovoljuje pridobivanje cepičev oziroma podlag v letu 2011. Glede na letne
prijave pridelave uradno potrjenih sadik, smo v postopku uradnega potrjevanja
pri dobaviteljih preverjali izpolnjevanje pogojev za uradno potrditev: ustreznost
dokumentacije oziroma dokazil o poreklu prijavljenega materiala, pregled evidenc,
ki jih mora voditi dobavitelj, izpolnjevanje pogojev glede ustreznosti zemljišč
in ustreznosti varovalnega pasu oziroma izpolnjevanja pogojev za pridelovanje
v skladu s Pravilnikom o trženju razmnoževalnega materiala in sadik sadnih
rastlin, namenjenih za pridelavo sadja (Ur.l. RS, št. 17/2006).
Skupno je bilo tako v postopek uradnega potrjevanja prijavljenih 7.000 matičnih
grmov podlag v zarodiščih I. stopnje, 45.180 grmov podlag v zarodiščih II. stopnje
ter 1.818 matičnih dreves jablane in koščičarjev. V letu 2010 je bilo v matičnih
nasadih pridelanih 190.780 uradno potrjenih cepičev različnih sort sadnih
rastlin, ocena pridelka uradno potrjenih podlag pa je okrog 279.000. Opravljeni
so bili vsi potrebni vizualni pregledi zdravstvenega stanja prijavljenih rastlin in
vzorčenja rastlinskega materiala skladno s predpisi s področja zdravstvenega
varstva rastlin za izvajanje posebnega nadzora ter vzorčenja matičnih rastlin
na viruse in fitoplazme, skladno z omenjenim pravilnikom. Prav tako so bila
po opravljenih pregledih dobaviteljem izdana potrdila o uradni potrditvi ter
rastlinski potni listi za uradno potrjene sadne sadike, namenjene trženju. Na
podlagi izpolnjevanja pogojev je bilo uradno potrjenih 2383 sadik jablan pri
sortah Zlati delišes Reinders in Jonagold Decosta, za katere je bilo izdano enako
število rastlinskih potnih listov (vsaka sadika je opremljena s svojo etiketo).
Po programu dela za uradno potrjevanje sadnih rastlin smo v matičnih nasadih
in zarodiščih v letu 2010 odvzeli 270 vzorcev za preverjanje prisotnosti virusov
ApMV, ACLSV in ASGV ter 28 vzorcev za preverjanje prisotnosti fitoplazme
jablanove metličavosti (AP). Pri matičnih rastlinah koščičarjev, ki se vzdržujejo
v mrežniku, smo odvzeli 26 vzorcev za preverjanje prisotnosti virusa šarke
(PPV) ter 5 vzorcev za preverjanje prisotnosti virusov PDV in PNRSV, 2 vzorca
za preverjanje prisotnosti virusa šarke (PPV) sta bila odvzeta tudi iz dreves
breskev posajenih ob mrežniku. V mrežniku smo zaradi suma na prisotnost
karantenskega škodljivega organizma Monilinia fructicola odvzeli 1 vzorec pri
marelici. V nasadu marelic v bližini mrežnika smo odvzeli 1 vzorec zaradi
suma na ESFY. Ob izvajanju pregledov zdravstvenega stanja pri jablani sta
bila odvzeta 2 vzorca zaradi suma na okužbo z bakterijo Erwinia amylovora
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ter 1 vzorec za testiranje latentnih okužb s to bakterijo v nevtralnem območju,
skladno z načrtom za izvajanje posebnega nadzora bakterije E. amylovora.
Rezultati vseh navedenih testiranj v letu 2010 so pokazali, da sta bila 2 vzorca
koščičarjev pozitivna, in sicer je bil 1 vzorec breskve pozitiven na PPV ter 1
vzorec marelice na ESFY. Obe drevesi, pri katerih je bila potrjena okužba s
karantenskimi škodljivimi organizmi, sta bili odstranjeni iz nasada. Preostali
vzorci so bili negativni. Podatki o opravljenih terenskih pregledih ter vzorčenjih
so bili sproti vpisani v aplikacijo FURS-APL.
Pri vnosu razmnoževalnega materiala kategorije 'certificiran' tujih dobaviteljev
(cepiči, podlage), mora organ za potrjevanje na vlogo domačega dobavitelja
izdati nadomestne rastlinske potne liste, če se ta material prepakira in trži
naprej. V letu 2010 sta vloge za izdajo nadomestnih rastlinskih potnih listov
posredovala dva dobavitelja. Izdanih je bilo skupno 220 nadomestnih rastlinskih
potnih listov za skupno 23.923 cepičev predvsem koščičastih (marelica, sliva,
kitajsko-japonska sliva, breskev in nektarina, češnja, višnja) ter tudi pečkatih
sadnih vrst (jablana, hruška, nashi, kutina), v razponu od 20 do 1000 cepičev v
enoti pakiranja. Količina certificiranih cepičev iz tujine namenjena prepakiranju,
za katere je organ za potrjevanje izdal nadomestne rastlinske potne liste, je
bila v letu 2010 skoraj dva krat večja kot v letu 2009. Poleg nadomestnih
rastlinskih potnih listov za cepiče, so bili le-ti za enega dobavitelja izdani tudi
za certificirane podlage koščičarjev ter deloma jablane in kutine (skupno 5.100
podlag). Količina podlag za prepakiranje je nekoliko manjša kot v letu 2009,
ko je znašala 6.200 podlag.
Trta
V letu 2010 je bilo v shemo uradnega potrjevanja razmnoževalnega materiala
trte vključenih skupno 38 dobaviteljev, od katerih jih 24 prideluje uradno
potrjene trsne cepljenke, 29 trsne podlage, 23 pa cepiče. Na podlagi urejenih
selekcijskih knjig, opravljene selekcije, zbrane dokumentacije in opravljenih
pregledov uradnega organa za potrjevanje, je bilo doslej uradno potrjenih 45,4
ha matičnjakov podlag (cca 158.000 trsov) in 21,5 ha uradno potrjenih matičnih
vinogradov (cca 86.000 trsov). V letih 2009 in 2010 je bilo nekaj starih matičnih
nasadov opuščenih in izkrčenih. V matičnih nasadih so dobavitelji v letu 2010
prijavili pridelavo 4,53 milijona uradno potrjenih cepičev ter 5,10 milijona
uradno potrjenih ključev podlag.
Na podlagi zaključenih postopkov uradnega potrjevanja, je bilo doslej izdanih
386 potrdil o uradni potrditvi matičnih trsov (od tega 20 v letu 2010). To pomeni,
da smo v letu 2010 pregledali in obdelali nad 120 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 stalno povečuje tudi z izvajanjem programa
posebnega nadzora nad zlato trsno rumenico (ZTR). Glede na trenutno stanje
matičnih nasadov lahko naši trsničarji trenutno pridelajo 5-6 milijonov uradno
potrjenih ključev podlag in 4-5 milijonov uradno potrjenih cepičev vinskih sort
(odvisno od pridelovalnih razmer, oskrbe in stanja matičnih nasadov).
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Pri rednih pregledih matičnih nasadov smo ugotavljali zdravstveno stanje rastlin,
posebej še glede trsnih rumenic in agrobakterij. Na prisotnost fitoplazem je bilo
testiranih 7 rastlin vinskih sort, 6 matičnih rastlin podlag in 3 rastline navadnega
srobota iz okolice matičnih vinogradov. Na ZTR je pozitivno reagirala edino
ena rastlina srobota, medtem ko so bili vsi vzorci podlag zdravi, 6 vzorcev
vinskih sort pa je reagiralo pozitivno na rumenico tipa 'črni les' (analize opravlja
pooblaščeni laboratorij NIB). Na prisotnost agrobakterij (A. vitis , A. tumefaciens)
je bilo v zadnjih treh letih odvzetih 29 vzorcev za analizo in kar 15 (ali 52 %)
je bilo pozitivnih na bakterijo 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. Analize opravlja pooblaščeni laboratorij KIS.
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), v letu 2010 pa še obnova baznih matičnih blokov novih klonov na
lokaciji Slap/Vipava (STS Vrhpolje). V letu 2009 je bilo v baznem matičnem
vinogradu pri STS Ivanjkovci v celoti dokončano redno retestiranje na viruse
vinske trte skladno s pravilnikom. V letu 2010 smo opravili 1/3 rednega
retestiranja tudi v baznem matičnem vinogradu STS Vrhpolje. V letu 2010 smo
nadaljevali z obnovo repozitorijev izvornih rastlin v rastlinjakih obeh STS, ki
bo predvidoma končana v letih 2011 in 2012.  
Z rednimi retestiranji smo nadaljevali tudi v drugih uradno potrjenih matičnih
nasadih. Obseg dela pri testiranjih je 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 2010 je bilo tako opravljenih 11 serij testiranj, v katerih
je bilo v 2.499 testih pretestiranih 8.049 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 KIS.
Na novih parcelah za trsnice ter v novih matičnih nasadih smo v letu 2010
opravili 48 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 2010, so bili prosti nematod.
Glede na gospodarsko krizo, zastoj obnove v domačih vinogradih in s tem
povezane slabše rezultate prodaje v zadnjih letih, se je obseg pridelave uradno
potrjenih trsnih cepljenk nekoliko zmanjšal. V letu 2010, je bilo v trsnice vloženih
4,1 milijona uradno potrjenih siljenk, kar pomeni skupno več kot 40 ha uradno
pregledanih trsnic. Po opravljenih predhodnih ocenah pričakovanega pridelka
pričakujemo, da bo pridelek uradno potrjenih trsnih cepljenk 1. razreda letnika
2010 znašal okrog 2,7 milijona.
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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, Jakob Smolnikar, Marko Trobevšek, Boštjan Saje  
Poskusni sadovnjak Brdo pri Lukovici obsega 16,7 ha, od katerih je nekaj
manj kot 12 ha jablanovih nasadov (trenutno je rodnih 8,5 ha). Namenjen
je opravljanju strokovnih nalog na področju sadjarstva, varstva rastlin pred
boleznimi in škodljivci ter raziskavam in preizkušanju 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 2010 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 2010 smo tako uspeli
kupiti nove električne škarje za rez ter postaviti armaturo za protitočno mrežo
v novo obnovljenih nasadih za ekološko pridelavo jabolk. Sodobni, dobro
oskrbovani in opremljeni nasadi omogočajo tudi dobro izkoriščenost zemljišč
ter gospodarnost pridelave jabolk. Sadovnjak skuša namreč s prodajo pridelka
kriti večino stroškov tekočega dela in vzdrževanja poskusnih nasadov, kar pa
je ob izredno nizki odkupni ceni jabolk v zadnjih letih skoraj nemogoče doseči.
Sodobni nasadi dajejo ustrezno tehnično podlago za opravljanje zakonsko
določenih strokovnih nalog in poglobljeno raziskovalno delo. Tudi v letu 2010
smo v sadovnjaku izkrčili nekaj izrojenih starih dreves. Na tej površini bo
najprej lastna drevesnica nato pa jo bomo zasadili s sadikami sort, ki bodo
namenjene poskusnemu delu v okviru raziskovalnih projektov in strokovnih
nalog. V letu 2010 je bil pridelek jabolk v sadovnjaku količinsko povprečen
(okrog 330 t), in smo ga v celoti uspeli prodati.
V poskusnem sadovnjaku Brdo pri Lukovici smo tudi v letu 2010 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 2010 smo organizirali že deseti
dan odprtih vrat, ki se ga je udeležilo okrog 350 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 je namenjen izključno ekološki pridelavi
ter proučevanju postopkov ekološke pridelave jabolk. V njih smo v letu 2010
obrali prva jabolka s certifikatom za ekološko pridelano sadje. V letu 2010 smo
za pridelavo jabolk pridobili tudi certifikat po standardu Global G.A.P., ki nam
ga je podelila kontrolna inštitucija agroVet certification, s sedežem v Avstriji.  
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1.01 Izvirni znanstveni članek

17. MAVEC, Roman. Sadjarstvo na kratko .... Sad (Krško), jun. 2010, letn. 21, št. 6, str. 7-8,
jul.-avg. 2010, letn. 21, št. 7-8, str. 7-8, fotogr., sep. 2010, letn. 21, št. 9, str. 7-8, fotogr., okt.
2010, letn. 21, št. 10, str. 5-7, fotogr., dec. 2010, letn. 21, št. 12, str. 6-7, fotogr. [COBISS.
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1. AMBROŽIČ TURK, Barbara, STOPAR, Matej. Effect of 6-benzyladenine application time
on apple thinning of cv. 'Golden Delicious' and cv. 'Idared' = Vpliv časa aplikacije 6-benziladenina na redčenje plodičev jablane pri sortah 'Zlati delišes' in 'Idared'. Acta agric. Slov..
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3. KOLARIČ, Jure. Abscission of young apple fruits (Malus domestica Borkh.): a review.
Agricultura (Marib., Print ed.). [Print ed.], mar. 2010, letn. 7, št. 1, str. 31-36, ilustr. [COBISS.
SI-ID 3283560]
1.04 Strokovni članek
4. GODEC, Boštjan. Japonska nešplja (Eriobotryja japonica). Moj mali svet, jul. 2010, letn. 42,
št. 7, str. 42-43, fotogr. [COBISS.SI-ID 3390056]
5. GODEC, Boštjan. Na škrlup odporne in tolerantne jablanove sorte. Kmeč. glas, nov. 2010,
letn. 67, št. 44, str. 8-9, fotogr. [COBISS.SI-ID 3442280]
6. GODEC, Boštjan. S križanji do novih sort jabolk. Moj mali svet, feb. 2010, letn. 42, št. 2,
str. 37-39, fotogr. [COBISS.SI-ID 3232616]
7. GODEC, Boštjan. Slovenske avtohtone jablanove sorte. Moj mali svet, apr. 2010, letn. 42,
št. 4, str. 38-40, fotogr. [COBISS.SI-ID 3280744]
8. GODEC, Boštjan. Zgodnje sorte jabolk že zorijo. Moj mali svet, avg. 2010, letn. 42, št. 8,
str. 38-39, fotogr. [COBISS.SI-ID 3365736]
9. KORON, Darinka. Cvetenje in opraševanje jagod. Sad (Krško), maj 2010, letn. 21, št. 5, str.
3-4. [COBISS.SI-ID 3293288]
10. KORON, Darinka. Mara des bois - jagoda z zgodbo. Sad (Krško), jul.-avg. 2010, letn. 21,
št. 7-8, str. 3-4. [COBISS.SI-ID 3352936]
11. KORON, Darinka. Vloga folij in senčilnih mrež v pridelavi jagod. Sad (Krško), jun. 2010,
letn. 21, št. 6, str. 3-4. [COBISS.SI-ID 3319912]
12. KORON, Darinka. Vpliv spomladanskega čiščenja grmičev jagod na rast in pridelek. Sad
(Krško), apr. 2010, letn. 21, št. 4, str. 3-4. [COBISS.SI-ID 3273320]
13. KORON, Darinka, BRENCE, Andreja, CAF, Alenka. Pridelava jagodičja v Sloveniji v letu
2010. Sad (Krško), dec. 2010, letn. 21, št. 12, str. 3-5. [COBISS.SI-ID 3468648]
14. MAVEC, Roman. Žvepleno-apnena brozga. Kmeč. glas, jan. 2010, letn. 67, št. 4, str. 9.
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1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
18. LISJAK, Klemen, ŠUKLJE, Katja, BAŠA ČESNIK, Helena, JANEŠ, Lucija, VANZO, Andreja,
PELENGIĆ, Radojko. Spremljanje sekundarnih metabolitov med dozorevanjem grozdja sorte
sauvignon : vpliv foliarnega gnojenja in redčenja grozdja = Monitoring of secundary metabolite during ripening of Sauvignon Blanc grapes : impact of foliar fertilisation and grape
thinning. V: ČUŠ, Franc (ur.). Vinarski dan 2010, Ljubljana, 17. november 2010, (Prikazi in
informacije, 272). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2010, str. 71-84, graf. prikazi, tabele.
[COBISS.SI-ID 3456616]
19. MAVRIČ, Irena, VIRŠČEK MARN, Mojca, KORON, Darinka. Detection of Blueberry red
ringspot virus in highbush blueberry ev. 'Coville' in Slovenia. V: 21st International Conference ov Virus and other Graft Transmissible Diseases of Fruit Crops, Neustadt, germany, July
5 - 10, 2009, (Julius Kühn Archiv, No. 427). Julius Kühn-Institut: Berlin, 2010, str. 204-205.
[COBISS.SI-ID 3462248]
20. MEHLE, Nataša, AMBROŽIČ TURK, Barbara, BRZIN, Jernej, NIKOLIĆ, Petra, DERMASTIA, Marina, BOBEN, Jana, RAVNIKAR, Maja. Diagnostics of fruit trees phytoplasmas - the
importance of latent infection. V: 21st International Conference ov Virus and other Graft Transmissible Diseases of Fruit Crops, Neustadt, germany, July 5 - 10, 2009, (Julius Kühn Archiv,
No. 427). Julius Kühn-Institut: Berlin, 2010, str. 412-414. [COBISS.SI-ID 27864025]
21. STOPAR, Matej. Fruit set and return bloom of light, medium and high flowering apple
trees after BA applications. V: Proceedings of the XIth International Symposium on Plant
Bioregulators in Fruit Production, Bologna, Italy, September 20-23, 2009, (Acta horticulturae,
884). Leuven: International Society for Horticultural Science, 2010, str. 351-356. [COBISS.
SI-ID 3492456]
1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci
22. AMBROŽIČ TURK, Barbara, FAJT, Nikita, SELJAK, Gabrijel, VEBERIČ, Robert, MEHLE,
Nataša, BOBEN, Jana, DREO, Tanja, RAVNIKAR, Maja. Occurence of European stone fruit
yellows (ESFY) in Slovenia - possibilities of healthy mother plants cultivation in insect-proof
nethouse. V: RALLO, Luis (ur.). Science and Horticulture for people : abstracts. [S. l.]: International Society for Horticultural Science, 2010, str. 268, T15.209. [COBISS.SI-ID 3397480]
23. AMBROŽIČ TURK, Barbara, STOPAR, Matej, FAJT, Nikita. Blossom thinning of 'Redhaven' peach in Slovenia. V: RALLO, Luis (ur.). Science and Horticulture for people : abstracts.
[S. l.]: International Society for Horticultural Science, 2010, str. 124, Sm13.214. [COBISS.
SI-ID 3397224]
24. BARUZZI, G., ANCAY, A., CHARTIER, Philippe, KALDMÄE, Hedi, KORON, Darinka,
MARTINELLI, A., MASNY, Agnieszka, MEZZETTI, Bruno, SASNAUSKAS, Audrius, SERCE, S., MEDINA, Juan Jesus, STRAUTINA, Sarmite, FAEDI, Walter. European network for
strawberry varietal evaluation. V: RALLO, Luis (ur.). Science and Horticulture for people :
abstracts. [S. l.]: International Society for Horticultural Science, 2010, str. 30, S01.217. [COBISS.SI-ID 3396200]
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25. GREGORC, Aleš, KRYGER, Per, NAKRST, Mitja, LOKAR, Vesna. Carniolan honeybee (Apis
mellifera carnica) conservation in local geographic area. V: KENCE, Meral (ur.). Proceedings
of the 4th European Conference of Apidology, 7-9 september 2010, Metu-Ankara. EurBee :
proceedings of the 4th European Conference of Apidology, 7-9 September 2010, Metu-Ankara,
Turkey. [s.l.: s.n.], 2010, str. 102-103. [COBISS.SI-ID 3402344]
26. KORON, Darinka. Genska banka jagodičja. V: MEGLIČ, Vladimir (ur.). Slovenska rastlinska genska banka v mednarodnem letu biodiverzitete : knjiga povzetkov. Ljubljana: Kmetijski
inštitut Slovenije, 2010, str. 24. [COBISS.SI-ID 3437672]
27. KORON, Darinka. The role of green manure in strawberry production on heavy and rich
soil. V: RALLO, Luis (ur.). Science and Horticulture for people : abstracts. [S. l.]: International
Society for Horticultural Science, 2010, str. 63, S01.359. [COBISS.SI-ID 3395176]
28. KORUZA, Boris. Genska banka vinske trte. V: MEGLIČ, Vladimir (ur.). Slovenska rastlinska genska banka v mednarodnem letu biodiverzitete : knjiga povzetkov. Ljubljana: Kmetijski
inštitut Slovenije, 2010, str. 22. [COBISS.SI-ID 3437416]
29. MAVRIČ, Irena, VIRŠČEK MARN, Mojca, KORON, Darinka. Reliability of blueberry red
ringspot virus detection in different tissues of infected plant. V: RALLO, Luis (ur.). Science
and Horticulture for people : abstracts. [S. l.]: International Society for Horticultural Science,
2010, str. 63, S01.320. [COBISS.SI-ID 3396456]
30. PELENGIĆ, Radojko, RUSIJAN, Denis, PIPAN, Barbara, MEGLIČ, Vladimir. Evalvacija
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Kmetijski inštitut Slovenije, 2010, str. 27. [COBISS.SI-ID 3438696]
31. PELENGIĆ, Radojko, RUSJAN, Denis, MEGLIČ, Vladimir, PIPAN, Barbara. Uporaba karotenoidnih profilov in mikrosatelitov za identifikacijo sort vinsketrte (Vitis vinifera L.). V:
POTOČNIK, Uroš (ur.). Kolokvij iz genetike, Ljubljana, 22. september 2010. Ljubljana: Slovensko
genetsko društvo, 2010, str. 92. [COBISS.SI-ID 3405160]
32. PELENGIĆ, Radojko, ŠIRCELJ, Helena, RUSJAN, Denis. Xanthophyll, carotenoid and
chlorophyll cocktails related to white grapevine varieties (Vitis vinifera L.) cultivated in SubMediterranean part of Slovenia. V: RALLO, Luis (ur.). Science and Horticulture for people :
abstracts. [S. l.]: International Society for Horticultural Science, 2010, str. 716-717, S16.219.
[COBISS.SI-ID 3396712]
33. SMODIŠ ŠKERL, Maja Ivana, LOKAR, Vesna, NAKRST, Mitja, GREGORC, Aleš. Prevalence
of viruses and Nosema spres in reared queens, Apis mellifera carnica Pollmann, 1879. V:
KENCE, Meral (ur.). Proceedings of the 4th European Conference of Apidology, 7-9 september
2010, Metu-Ankara. EurBee : proceedings of the 4th European Conference of Apidology, 7-9
September 2010, Metu-Ankara, Turkey. [s.l.: s.n.], 2010, str. 75-76. [COBISS.SI-ID 3401832]
1.22 Intervju
34. MAVEC, Roman. Sprehod skozi sadovnjak z Romanom Mavcem : obisk poskusnega sadovnjaka brdo pri Lukovici. Rokovnjač, apr. 2010, letn. 12, št. 4, str. 18-19, ilustr. [COBISS.
SI-ID 3290472]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA
2.13 Elaborat, predštudija, študija
35. 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 2009, (KIS - Poročila o strokovnih nalogah, 124). Ljubljana:
Kmetijski inštitut Slovenije, 2010. 55 str., pril., tabele. [COBISS.SI-ID 3224168]
36. GREGORC, Aleš, SMODIŠ ŠKERL, Maja Ivana, LOKAR, Vesna, NAKRST, Mitja, POLJANŠEK, Lucija. Spremljanje kakovosti vzrejenih matic kranjske čebel za leto 2010 : končno poročilo
o izvedenem ukrepu, (Program ukrepov na področju čebelarstva v republiki Sloveniji, 2010/2).
Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2010. 9 str., tabele, fotogr. [COBISS.SI-ID 3411048]
37. PODGORŠEK, Peter, BABNIK, Drago, KOKALJ, Marjan, LOKAR, Vesna, SMODIŠ ŠKERL,
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medenja) : ki poteka na osnovi Rejskega programa za kranjsko čebelo (Apis mellifera carnica, Pollmann 1879), (KIS - Poročila o strokovnih nalogah, 128). Ljubljana: Kmetijski inštitut
Slovenije, 2010. 34 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3295080]
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38. AMBROŽIČ TURK, Barbara. Kmetijski inštitut Slovenije. Poskusni sadovnjak Brdo pri
Lukovici. [Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2010]. zgibanka, [6] str., fotogr., zvd. [COBISS.SI-ID 3421800]
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3.15 Prispevek na konferenci brez natisa
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strokovnem posvetovanju v okviru 16. Pirčevih dnevov, Maribor, 3. dec. 2010. 2010. [COBISS.
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[COBISS.SI-ID 3252840]
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Komentor pri diplomskih delih
66. VRTAČNIK, Katarina. Možnosti kemičnega redčenja plodičev jablane (Malus domestica
Borkh.) v ekološki pridelavi : diplomsko delo = The possibility of chemical fruit thinning of
apple (Malus domestica Borkh.) in the organic production : graduation thesis, (Biotehniška
fakulteta, Oddelek za agronomijo, Diplomska dela). Ljubljana: [K. Vrtačnik], 2010. IX, 33 f.,
ilustr., preglednice. [COBISS.SI-ID 6487417]
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3.25 Druga izvedena dela
58. GODEC, Boštjan. Novejše sorte jabolk : predavanje v organizaciji Sadjarskega društva Bele
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Oddelek za varstvo rastlin
Predstojnik
dr. Gregor UREK, univ. dipl. inž. agr.

Na Oddelku za varstvo rastlin je bilo v letu 2010 zaposlenih skupno 23
sodelavcev in sicer dvanajst (12) raziskovalcev, med katerimi je sedem (7)
doktorjev znanosti, trije (3) strokovni sodelavci, 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

RAZISKOVALNO IN RAZVOJNO DELO
Temeljni projekti
Ekologija in produkcija mikotoksinov pri glivah rodu Wallemia, kontaminantah
sladke in slane hrane (J4-1019)
Nosilka: dr. Nina Gunde Cimerman (BF)
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

MEDNARODNI PROJEKTI

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

Euroberry research: from genomics to sustainable production, quality and
health.
COST 863
Nosilec: dr. Bruno Mezzetti
Sodelavka oddelka: dr. Irena Mavrič Pleško

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
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 Zemljič Urbančič
Raba fitofarmacevtskih sredstev in preučitev možnosti za njihovo racionalnejšo
uporabo v Sloveniji (V4-1074)
Nosilec: dr. Gregor Urek
Ogroženost naših gozdov zaradi borove ogorčice Bursaphelenchus xylophilus
(V4-0528)
Nosilec: dr. Saša Širca
Biofumigacija kot alternativa kemičnemu zatiranju talnih škodljivih organizmov
(V4-1068)
Nosilec: dr. Sebastjan Radišek (IHPS)
Sodelavca oddelka: dr. Saša Širca, dr. Gregor Urek
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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, Janja Lamovšek
Established and Emerging Phytophthora: Increasing Threats to Woodland and
Forest Ecosystems in Europe, COST FP0801
Nosilec: dr. Stephen Woodward
Sodelavka oddelka: dr. Alenka Munda
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
Proučevanje razširjenosti, izražanja in variabilnosti okužbe z Raspberry bushy
dwarf virusom (RBDV) na vinski trti in rastlinah iz rodu Rubus, BI-HU/10-11012
Nosilka: dr. Mojca Viršček Marn
Virusi, viroidi in nematode krompirja in vrtnin, BI-ME/10-11-9
Nosilka: dr. Mojca Viršček Marn
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
Detection and management of the quarantine nematodes Meloidogyne chitwoodi
and
Meloidogyne fallax in the EU member states, EUPHRESCO, Phytosanitary
ERA-NET
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Nosilke: Loes den Nijs, Nicole Viaene in Géraldine Anthoine
Sodelavci oddelka: dr. Barbara Gerič Stare, dr. Saša Širca, dr. Gregor Urek,
Polona Strajnar

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
- vzdrževanje meteorološke in druge ustrezne prognostične opreme za delovanje
opazovalno napovedovalne službe – program je bil zaradi omejenih finančnih
sredstev močno okrnjen.
Ukrepi za varstvo rastlin
- možnosti za ukrepanje zoper glivo Monilinia fructicola: preizkus škropilnega
programa za obvladovanje bolezni in priprava obvestil za varstvo sadnega drevja
glede na razvoj rastlin in vremenskih razmere),
- obvladovanje škodljivca Tuta absoluta.

OPIS NALOG IN RAZISKAV
KONČAN PROJEKT
Antraknoza pri sadnem drevju in jagodičju: značilnosti povzročiteljev,
epidemiologija bolezni in možnosti okolju sprejemljivejših načinov varstva
Nosilka: dr. Alenka Munda
Sodelujoče organizacije: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Glive iz rodu Colletotrichum sodijo med gospodarsko najpomembnejše škodljive
organizme na kmetijskih rastlinah, pa tudi na okrasnem in gozdnem drevju
ter grmičevju. Zmožnost, da povzročijo latentno okužbo jih uvršča tudi med
pomembne povzročiteljice skladiščnih bolezni. Bolezenska znamenja, ki jih
povzročajo, imenujemo antraknoza in se kažejo kot uleknjene, okrogle temne
pege, na katerih se razvijejo trosišča (acervuli) in oranžni skupki trosov. Med
povzročiteljicami antraknoze na sadnem drevju in jagodičevju je najpomembnejša
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gliva Colletotrichum acutatum. Povzroča različne bolezni: črno pegavost jagod,
sušenje poganjkov in sadno gnilobo pri ameriških borovnicah, gnitje plodov
pri jablanah, oljkah, češnjah, citrusih in druge bolezni. V populaciji glive C.
acutatum so identificirali več molekularnih skupin (A1 do A8) in tri opisali
kot samostojne vrste: C. simmondsii, C. fioriniae in C. acutatum sensu stricto.
Pri identifikaciji vrst se ne moremo opreti zgolj na morfološke značilnosti kot
so velikost trosov, hitrost priraščanja micelija in podobno. Karakteristična je
le barva kolonije, ki jo poleg analize nukleotidnega zaporedja ITS predela
ribosomalne DNK uporabljamo za zanesljivo razlikovanje vrst C. simmondsi,
C. fioriniae in C. acutatum sensu stricto.
V raziskavi antraknoze pri sadnem drevju in jagodičju v Sloveniji smo se
osredotočili na bolezni, ki jih glive iz rodu Colletotrichum povzročajo pri treh
izbranih sadnih vrstah: domačem orehu, ameriški borovnici in jagodnjaku. V
letih 2008 - 2010 smo zbrali 86 vzorcev pri katerih smo analizirali navzočnost
gliv iz rodu Colletotrichum. Z mikroskopsko morfološkimi in molekularnimi
tehnikami smo ugotovili, da sedem izolatov pripada vrsti C. simmondsii, 26
izolatov vrsti C. fioriniae, 53 izolatov pa še neopisani molekularni skupini A4.
Vsi izolati, ki smo jih osamili iz jagodnjaka so pripadali vrsti C. simmondsii.
Večina izolatov iz orehov se je uvrstila v molekularno skupino A4, manjše
število pa med izolate vrste C. fioiriniae. Med slednje so se uvrstili tudi vsi
izolati iz ameriških borovnic pa tudi izolati iz nekaterih drugih sadnih vrst
(jablana, hruška, leska). S testi patogenosti smo preverili virulentnost izoliranih
gliv na različnih sadnih rastlinah. Čeprav so bile opazne individualne razlike
v virulentnosti posameznih izolatov na različnih gostiteljih, pa se vrste oz.
molekularne skupine niso statistično značilno razlikovale po virulentnosti,
ocenjeni na podlagi velikosti nekroze. Umetne inokulacije, pri katerih uporabljamo
visoko koncentracijo inokuluma in optimalne pogoje za okužbo in razvoj bolezni,
zanesljivo pokažejo zmožnost patogenov za okužbo, manj pa so relevantne za
ocenjevanje njihove virulentnosti do posameznih gostiteljev.
Pri izbranih sadnih vrstah (ameriška borovnica in domači oreh) smo spremljali
razvoj bolezni skozi rastno dobo, identificirali mesta okužbe ter ugotavljali, kako
se gliva ohrani preko zime in kaj je vir okužb v naslednji rastni dobi. Pri ameriški
borovnici smo ugotovili, da se jagode okužijo že v zgodnji fazi razvoja, nato pa
ostane bolezen v latentni obliki vse do zorenja, ko se pojavijo bolezenska znamenja
in obilna sporulacija glive. Za nadaljnje širjenje okužbe so pomembni odpadli
plodovi in odmrli okuženi rastlinski deli ter nesimptomatični brsti. Podobno smo
tudi pri domačem orehu ugotovili latentno okužbo brstov; v visokem odstotku
so bili okuženi zlasti moški cvetni brsti. Menimo, da tudi pri tem gostitelju gliva
prezimi v brstih, ki so pomemben vir okužb v naslednji rastni dobi. Proučevali
smo tudi biotične metode varstva z uporabo pripravkov na osnovi gliv in bakterij.
Škropljenje z biotičnima pripravkoma Prestop WP in Serenade in s pripravkom
NaturF/Algoplasmin je le neznatno zmanjšalo okužbo plodov v primerjavi s
kontrolo. Pri škropljenju s konvencionalnima fungicidoma Switch in Bravo je bilo
zmanjšanje okužbe plodov 80- in 64-odstotno. Učinkovitost preskušanih biotičnih
pripravkov in pripravka na osnovi rastlinskih izvlečkov je bila premajhna, da bi
mogli ta sredstva samostojno uporabljati pri pridelovanju jagod.
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Euroberry research: from genomics to sustainable production, quality and
health, COST 863 (20.01.2005-20.04.2010)
Nosilec: dr. Bruno Mezzetti
Sodelavka oddelka: dr. Irena Mavrič Pleško
V okviru COST projekta 863 je bilo v petih letih več srečanj, katerih smo se
aktivno udeležili tudi sodelavci Oddelka za varstvo rastlin. To so bila večinoma
srečanja WG2, ki obravnava tematiko kvalitete sadilnega materiala jagodičja,
oziroma skupnih srečanj WG2 z drugimi WG.
Prvega srečanja delovne skupine WG2 (Leiden, Nizozemska, 23.-25. maj 2005),
se je udeležila Metka Žerjav, ki je predstavila poster z naslovom Mummy berry
disease in high-bush blueberries in Slovenia caused by Monillinia vacciniicorymbosi avtorjev A. Munda, M. Žerjav, V. Škerlevaj, H.-J. Schroers.
Od 19. do 22. aprila 2006 je v Zagrebu potekalo skupno srečanje WG2 in
WG3, v okviru katerega je potekal tudi MC sestanek. Srečanja se je z OVR
udeležila Irena Mavrič, ki je predstavila poster z naslovom Studies of RBDV
on raspberry and grapevine in Slovenia indicate differences between the two
isolates, avtoric I. Mavrič in M. Viršček Marn.
V Sofiji je od 9. do 11. marca, na AgroBioInstitutu potekalo srečanje WG2 in
WG3 pod naslovom Biotic and abiotic stress prevention in integrated berry fruit
production. Irena Mavrič Pleško je na srečanju predstavila poster z naslovom
Detection of Blueberry red ringspot virus in highbush blueberry cv. Coville,
avtoric I. Mavrič Pleško, M. Viršček Marn in D. Koron.
V času od 5. do 10. julija je v Nemčiji potekal kongres o virusih in virusom
podobnih organizmih na sadnem drevju in jagodičju v okviru katerega je bilo
organizirano tudi srečanje WG 2 COST Action 863 o virusnih boleznih jagodičja.
Srečanja sta se udeležili Irena Mavrič Pleško in Mojca Viršček Marn, ki sta
predstavili dva posterja na temo virusnih bolezni jagodičja. Avtorice prvega
posterja z naslovom Detection of Blueberry red ringspot virus in highbush
blueberry cv. ‘Coville’ I. Mavrič Pleško, M. Viršček Marn in D. Koron, avtorice
drugega prispevka z naslovom Comparison of Raspberry bushy dwarf virus
isolates from Hungary and Slovenia pa M. Viršček Marn, I. Mavrič Pleško, J.
Goršek, K. Nyerges, J. Lazar in A. Tokes.
OPISI OSTALIH PROJEKTOV IN NALOG
MIKOLOGIJA
Sodelavci: dr. Alenka Munda, Metka Žerjav, dr. Hans-Josef Schroers, Jana Frank,
Aleksandra Podboj Ronta, Ajda Medjedovič
Raziskovalno in strokovno delo s področja mikologije je v letu 2010 obsegalo
identifikacijo škodljivih organizmov (analize opravljene na 267 vzorcih rastlin,
semena vode in tal), vključno z vpeljavo diagnostičnih metod, karakterizacijo njihovih
populacij in proučevanjem epidemiologije bolezni, ki jih povzročajo. Pri tem so
bili zajeti tako gospodarsko pomembni kot karantenski škodljivi organizmi.
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Posebni nadzor za fitoftorno sušico vejic (Phytophthora ramorum) in Phytophthora
kernoviae ter spremljanje navzočnosti drugih vrst iz rodu Phytophthora
Nadzor za fitoftorno sušico vejic opravljamo po pooblastilu Fitosanitarne
uprave Republike Slovenije 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 letu 2010 smo
opravljali nadzor nad to boleznijo v parkih in na javnih površinah, koordinirali
delo izvajalcev nadzora in analizirali za navzočnost P. ramorum, P. kernoviae
in drugih vrst iz rodu Phytophthora vse vzorce (112 vzorcev rastlin, vode in
tal), ki so jih pri pregledih odvzeli izvajalci nadzora. Vrsta P. ramorum je bila
ugotovljena na rastlinah Rhododendron sp. in Pieris japonica pri 6 vzorcih
rastlin na prodajnih mestih na štirih lokacijah. Na okrasnih rastlinah na stalnem
rastišču ali v gozdu ni bilo pojava bolezni, ki jo povzroča P. ramorum in tudi
navzočnosti vrste P. kernoviae v Sloveniji nismo ugotovili. Med ostalimi vrstami
iz rodu Phytophthora smo identificirali še vrste P. cactorum, P. cambivora P.
drechsleri, P. megasperma complex, P. nicotianae, P. syringae in P. plurivora.
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 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,
2008 na Portugalskem in lani ponovno v Franciji. Za borov smolasti rak so
občutljive vse vrste borov (Pinus spp.) in duglazija (Pseudotsuga menziesii). V
letu 2010 smo v sodelovanju s fitosanitanimi inšpektorji, sodelavci Gozdarskega
inštituta in Zavoda za gozdove Slovenije opravili preglede v objektih za pridelavo
sadilnega materiala (gozdne in okrasne drevesnice), v vrtovih, parkih in na drugih
javnih zelenih površinah ter v gozdu. Odvzeli smo 15 vzorcev simptomatičnih
primerkov sadik in odraslega drevja. Na Gozdarskem inštitut so pregledali štiri
vzorce borovega semena. Pri laboratorijski analizi nabranih vzorcev nismo
ugotovili okužbe z glivo Gibberella circinata. Med glivami, ki smo jih izolirali
iz simptomatičnih rastlin so prevladovale vrste iz rodu Phomopsis.
Posebni nadzor za plodovo monilijo (Monilinia fructicola (Winter) Honey)
M. fructicola povzroča propadanje cvetov in poganjkov ter sadno gnilobo enako
kot sorodni, za Evropo endemični vrsti M. laxa in M. fructigena. Vse tri vrste so
si po morfoloških značilnostih, ekologiji in patogenosti zelo podobne. Za njihovo
zanesljivo identifikacijo je potreben laboratorijski pregled, pri katerem moramo
uporabiti poleg analize morfoloških značilnosti tudi molekulske metode. M. fructicola
povzroča največjo gospodarsko škodo na breskvah, nektarinah, marelicah, slivah
ter češnjah in višnjah. Za razliko od obeh endemičnih vrst oblikuje M. fructicola
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poleg nespolnega tudi spolni stadij: na mumificiranih plodovih se spomladi razvijejo
čašicam podobna spolna trosišča (apoteciji) z askosporami, ki okužijo cvetove.
Pojav spolnega reprodukcijskega cikla je pomemben z vidika epidemiologije in
obvladovanja bolezni, saj v populacijo glive vnaša večjo variabilnost in omogoča
hitrejši razvoj odpornosti na fungicide. V Sloveniji je bila gliva M. fructicola predmet
posebnega nadzora v letih 2003 do 2005, po njenem prvem pojavu v avgustu
2009 pa je nadzor zaživel znova. V letu 2010 smo v sodelovanju s fitosanitarno
inšpekcijo ter pooblaščenimi izvajalci javne službe za zdravstveno varstvo rastlin
na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Kmetijsko gozdarskem zavodu
Nova Gorica, Kmetijsko gozdarskem zavodu Maribor in Kmetijsko gozdarskem
zavodu Novo mesto opravili preglede in vzorčenje v objektih za pridelavo sadilnega
in razmnoževalnega materiala, v pridelovalnih nasadih, v matičnem nasadu za
pridelavo certificiranega materiala, na ohišnicah in drugod. Odvzeli smo 95 vzorcev;
okužbo z glivo M. fructicola smo potrdili le v enem primeru, pri preostalih vzorcih
pa smo identificirali vrsti M. laxa in M. fructigena.
BAKTERIOLOGIJA
Sodelavec: Igor Zidarič
V letu 2010 smo sodelovali pri sistematičnem nadzoru hruševega ožiga Erwinia
amylovora v okviru katerega smo pregledali 335 različnih točk. Nadzor smo
izvajali v juniju, juliju in avgustu. Posebno pozornost pri pregledih smo posvetili

Vrsta pregledanih lokacij v okviru nadzora hruševega ožiga Erwinia amylovora v
letu 2010 na Kmetijskem inštitutu Slovenije
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pregledu nevtralnega območja Dobrova – Polhov Gradec in pregledu okuženega
območja na Gorenjskem in Dolenjskem (Ribnica, Kočevje). Pregledali smo še
nekatere nasade na Gorenjskem, kjer so bile leta 2003 najdene okužbe in
nekatere travniške nasade na okuženem območju, saj lahko slednji predstvaljajo
potencialni vir novih okužb. Ostale preglede smo opravili po programu.
V okviru sistematičnega nadzora smo v letu 2010 odvzeli 2 vzorca s sumljivimi
bolezenskimi znamenji. Vzorčili smo hruški. En vzorec smo odvzeli na lokaciji,
kjer v preteklosti še nismo našli bolezenskih znamenj, čeprav je omenjena
lokacija na okuženem območju. Drug vzorec smo vzeli na neokuženem območju.
Vzorca smo v skladu z navodili poslali v analizo pooblaščenemu laboratoriju
(NIB). V obeh vzorcih so laboratorijske analize pokazale prisotnost bakterije
Erwinia amylovora. Ker je bila potrejna okužba na neokuženem območju (novo
žarišče) je bilo potrebno narediti novo razmejitveno območje. V prihodnje
nameravamo še naprej izvajati sistematični nadzor nad pojavom hruševega ožiga
na celotnem območju Slovenije. Posebno pozornost pri pregledih bomo posvetili
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.
VIROLOGIJA
Sodelavci: dr. Mojca Viršček Marn, dr. Irena Mavrič Pleško, Aleksandra Podboj
Ronta, Barbara Grubar, Gregor Kozlevčar
V letu 2010 smo v okviru posebnega programa ugotavljanja navzočnosti Plum
pox virusa (PPV) analizirali skupno 591 vzorcev, ki so jih poslali fitosanitarni
inšpektorji, sedem vzorcev pa smo vzorčili sami. 29 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 vzorcih iz
izolacijskih pasov, žal pa tudi v objektih za pridelavo razmnoževalnega materiala
in sicer v enem matičnem nasadu in v eni drevesnici.
V okviru posebnega nadzora viroida vretenatosti krompirjevih gomoljev smo v
letu 2010 opravili 70 analiz in navzočnost PSTVd potrdili na 3 vzorcih Solanum
jasminoides. Analizirali smo 47 vzorcev Petunia sp., 10 vzorcev S. jasminoides
in en vzorec Solanum sp., 6 vzorcev iz rodu Datura oz. Brugmansia, 3 vzorce S.
muricatum, 2 vzorca paprike in en vzorec paradižnika. Razen okužbe s PSTVd
smo prvič v Sloveniji potrdili okužbo s Citrus exocortis viroidom (CEVd) na
vzorcu S. jasminoides in okužbo s Tomato chlorotic dwarf viroidom (TCDVd)
na vzorcih iz rodu Petunia spp.. O okužbah S. jasminoides s CEVd so leta
2008 poročali že Nizozemci in leta 2010 Avstrijci, o okužbah petunij s TCDVd
pa leta 2007 Nizozemci in istega leta Angleži. Prvo najdbo okužbe petunij s
TCDVd smo že objavili v reviji Plant Disease.
V okviru strokovnih nalog smo v letu 2010 testirali 120 vzorcev vinske trte.
Vzorčili smo na treh 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
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latent ringspot nepovirusa (SLRSV), Tobacco ringspot nepovirusa (TRSV),
Tomato black ring nepovirusa (TBRV), Tomato ringspot nepovirusa (ToRSV)
in Raspberry bushy dwarf idaeovirusa (RBDV). Tudi letos smo potrdili, da so
okužbe z RBDV na Primorskem redke, saj prisotnosti virusa nismo potrdili v
nobenem vzorcu. Smo pa, podobno kot v preteklih letih potrdili okužbe z GFLV
in pri dveh vzorcih z ArMV.

Zap.
št.

Ogorčica

Gostiteljska rastlina/rastišče

Kraj

1

Aphelenchoides ritzemabosi
(Schwartz) Steiner & Buhrer

Krizanteme

Ratečevo brdo
(Primorska)

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

2

Globodera achilleae
(Golden & Kindič) Behrens

Krompirišče

Vrhpolje, Ivančna Gorica
(Dolenjska)

3

Globodera rostochiensis
(Woll.) Behrens

Krompirišče

Voklo
(Gorenjska)

V posebni nadzor krompirjevih ogorčic Globodera rostochiensis in G. pallida v
letu 2010 je bilo vključenih 103,0 ha različnih pridelovalnih površin, odvzetih
pa je bilo tudi 26 vzorcev rastnih substratov, rastlin, ki so bile posajene v
substrat in zemlje/komposta. Skupno smo analizirali 280 vzorcev. 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 4 vzorcih, ki smo jih pobrali v sklopu mrežnega vzorčenja na njivi
v bližini vasi Voklo na Gorenjskem, kjer smo ogorčice ugotovili v letu 2007.
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 bomo spremljali tudi v prihodnjih letih. Iz rodu Globodera
smo izločili 11 cisti rmanove ogorčice G. achilleae. Identifikacijo cist vrste G.
achilleae smo opravili na podlagi morfometrijskih parametrov ovojnic cist in
molekularne analize.Bele krompirjeve ogorčice, G. pallida, v obdelovalnih tleh
v Sloveniji še nismo ugotovili.

4

Punctodera sp.

Krompirišče

Vrhpolje, Ivančna Gorica
(Dolenjska)

5

Longidorus juvenilis Dalmasso

Vinograd

Svetinje (Štajerska), Vel.
Nedelja (Štajerska)

6

Longidorus spp.

Vinograd

Drašiči
(Dolenjska)

7

Xiphinema index Thorne &
Allen

Vinograd

Kras, več vinogradov
(Primorska)

8

Xiphinema vuittenezi Luc
et. al.

Vinograd

Zrkovci
(Štajerska)

9

Xiphinema sp.

Vinograd

Drašiči
(Dolenjska)

V sklopu posebnega nadzora borove ogorčice Bursaphelenchus xylophilus v
letu 2010 smo opravljali preglede zdravstvenega stanja sestojev iglavcev na
lokacijah z večjim tveganjem, ki smo jih določili v programu posebnega nadzora.
Opravili smo tudi vizualni pregled in vzorčenje (16 vzorcev) ob avtocesti v
bližini Grosupljega, kjer je bilo opaženo obsežnejše sušenje borovcev. Večinoma
smo vzorčili borovce vrste Pinus sylvestris in P. nigra. Na ogorčice rodu
Bursaphelenchus v letu 2010 nismo naleteli prav tako so bili negativni vzorci,
ki so bili pobrani v bližini Grosupljega. V treh primerih ogorčic, ki so bile
morfološko podobne vrstam rodu Bursaphelenchus, smo uporabili molekularno
metodo. V vseh treh primerih je bil rezultat negativen na borovo ogorčico. Vsi
preostali vzorci so bili negativni na borovo ogorčico B. xylophilus.
Skupno je bilo v sklopu posebnega nadzora vzorčeno in analizirano 91 vzorcev
lesa in različnega lesenega materiala. Na ogorčice rodu Bursaphelenchus v
letu 2010 nismo naleteli.
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Pomembnejše rastlinsko parazitske ogorčice, ki smo jih izločili iz analiziranih
vzorcev v letu 2010.

Med pomembnejše najdbe štejemo vrste iz skupine longidorid, v katero spadajo
številne virusonosne vrste. V letu 2010 smo na Dolenskem (Drašiči) ugotovili
vrsto rodu Longido rus, katera ne pripada nobeni do sedaj opisani vrst tega rodu.
Vrsto smo morfometrijsko in molekularno analizirali in trenutno pripravljamo
opis nove vrste. Na več lokacijah na Krasu smo ponovno ugotovili vrsto X.
index, ki je znan prenašalec virusa pahljačavosti listov vinske trte GFLV. Trsi
v vinogradih, kjer smo vzorčili so kazali izrazita znamenja okužbe z virusom.
Večjega pomena so tudi vse pogostejše najdbe listnih ogorčic Aphelenchoides
ritzemabosi, ki jih vse pogosteje najdemo pri proizvodnji okrasnih rastlin,
posebno krizantem. Pre-razmnožitev teh ogorčic lahko povzroči sušenje listov
rastlin, s čimer lahko pride do velikega izpada proizvodnje. Trenutno ni na voljo
nobenega registriranega fitofarmacevtskega sredstva, ki bi ga lahko uporabljali
za zatiranje teh ogorčic zato je edini učinkovit način obrambe preprečevanje
njihovega širjenja s sadilnim materialom.
Študije preživetja, razvojnega kroga ter gostiteljskih rastlin ogorčic vrste
Meloidogyne ethiopica
Vrsta ogorčic koreninskih šišk Meloidogyne ethiopica je gospodarsko zelo
pomembna, saj jo uvrščajo v skupino dvanajstih najbolj pomembnih vrst rodu
Meloidogyne (v tem rodu je opisanih več kot osemdeset vrst). M. ethiopica je
bila prvič opisana leta 1986 v Afriki, kasneje leta 2004 pa se je o njej poročalo
še iz Brazilije, Čila ter Slovenije. Najdba te ogorčice v Sloveniji je bila tudi
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prva najdba te vrste v Evropi. Z ozirom na to, da je vrsta opisana sorazmerno
pozno, je jasno, da je ta tropska vrsta slabo preučena. Doslej je znanih le
peščica gostiteljskih rastlin, ki jih M. ethiopica lahko zajeda (paradižnik, bob,
paprika, zelje, buče, krompir, solata, soja, vinska trta, kivi ter nekateri pleveli).
Glede na naše ugotovitve iz leta 2003, ter po objavljenih podatkih iz Brazilije
in Čila je vrsta M. ethiopica izjemno agresivna in škodljiva, zaradi česar smo
jo vzeli pod drobnogled. Preučili smo njene možnosti za preživetje v evropskih
podnebnih pogojih, natančno smo tudi preučili bionomijo oz. razvojni krog te
vrste pri različnih temperaturah ter katere gospodarsko pomembne kmetijske
rastline v našem okolju je sposobna parazitirati.
Poskus preživetja tropske vrste M. ethiopica je potekal v obdobju treh let (20072010) na dveh lokacijah v Sloveniji, v Ljubljani in v Biljah. Vrednotili smo vpliv
dveh podnebij: celinsko in submediteransko. Na obeh lokacijah smo v zemljo
zakopali 50 l lonce, katere smo napolnili z zemljo. V lonce smo posadili rastline
paradižnika, katere smo samo prvo leto (2007) okužili z jajčeci M. ethiopica.
V jeseni smo nadzemne dele rastlin porezali, korenine pa smo pustili v zemlji.
Naši rezultati dokazujejo preživetja tropske ogorčice skozi tri zimska obdobja
v celinskih in submediteranskih podnebnih razmerah, kljub temu da smo v
zimskem obdobju na obeh lokacijah zaznali temperature pod 0°C. Po vsakem
zimskem obdobju smo identifikacijo vrste potrdili z metodo izoencimske gelske
elektroforeze.
Dolžina razvojnega kroga vrste M. ethiopica se je preučevala pri temperaturah
13,9°C, 18,3°C, 22,7°C ter 26,3°C v nadzorovanih rastnih razmerah; v rastni
komori. Dolžino razvojnega kroga smo spremljali pri treh vrstah rastlin na fižolu,
kumarah ter paradižniku. Ugotovili smo, da ogorčica M. ethiopica pri 26,3°C
potrebuje 36 dni za dokončanje razvojnega kroga, pri 22,7°C 48 dni ter pri 18,3°C
67 dni. Pri temperature 13,9°C razvojni krog M. ethiopica ne poteka. Na podlagi

dobljenih rezultatov smo izračunali korelacijo med temperaturo in dolžino, ki jo
ogorčica potrebuje za dokončanje razvojnega kroga. Dobljeni napovedni model,
ki velja v intervalu temperatur 18,3°C 26,3°C opisuje funkcija:
ln (y) = 5,2115 – 0,01892 * x * ln (x).  
Z lončnimi poskusi smo določili gostiteljske rastline vrste M. ethiopica .
Ugotovili smo 24 gostiteljskih rastlin vrste M. ethiopica, med katerimi jih je kar
22, za katere je bilo prvič ugotovljeno, da jih obravnavana vrsta lahko zajeda.
Gostiteljske rastline so: blitva, brokoli, cvetača, čebula, dinja, endivja, fižol, grah,
ječmen, jajčevec, kolerabica, korenček, koruza, kumare, ohrovt, paradižnik, radič,
rdeča pesa, redkvica, solata, sončnica, sladki komarček, sladka koruza, špinača,
zelje , zelena. Ovrednotili smo stopnjo reprodukcije ogorčice M. ethiopica na
osmih pomembnih kmetijskih rastlinah, ki je v neposredni povezavi s stopnjo
odpornosti gostiteljske rastline.
Gostiteljski status nekaterih kmetijskih rastlin
Rastlinska
vrsta

Kultivar / Linija

Št. ponovitev

R1

Gostiteljski
status2

Rdeča pesa

Bikor

4

12.06 b3

ZD

Cvetača

Snežna kepa

4

0.33 a

ZS

Blitva

Srebrnolistna

4

18.26 b

ZD

Ohrovt

Železna glava

3

1.48 a

S

Kolerabica

Dunajska bela

3

4.47 a

D

Koruza

PR38F70 SI

4

2.87 a

D

Špinača

Norvak

3

49.32 c

ZD

Paradižnik

San Marzano F1

3

91.20 d

ZD

R = Pf/Pi (končna populacija/začetna populacija).
2
Kategorije statusa gostiteljskih rastlin: ZD=zelo dober (R>10); D=dober (10>R>1); S=slab
(R+/– 1); ZS=zelo slab oz. ni gostitelj (1>R>0).
3
Podatki predstavljajo povprečja treh oz. štirih ponovitev. a, b, c, ter d predstavljajo homogeno skupino (ni signifikantnih razlik) pri P ≤ 0.05 na podlagi Duncanovega razvrstitvenega
testa.
1

Reprodukcijska krivulja za vrsto Meloidogyne ethiopica
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Molekulska raznolikost encimov za razgradnjo celične stene pri rastlinsko
parazitskih ogorčicah iz rodu Globodera
V sklopu raziskovalnega dela nematološke skupine proučujemo parazitske
dejavnike ogorčic, encime za razgradnjo rastlinske celične stene, pri vrstah
rastlinsko parazitskih ogorčic rodu Globodera v sodelovanju s skupino dr. Erica
Grenierja (INRA, Francija). V predhodnih raziskavah korelacije med virulenco
populacij (patotipov) krompirjevih cistotvornih ogorčic G. rostochiensis in G.
pallida, populacijo G. 'mexicana' ter podvrst ozko sorodne vrste G. tabacum smo
določili strukture proteina pektat liaza 2 (PEL2) in pripadajočega gena (pel2).
Zaporedja pel2 kažejo na to, da sta si krompirjevi ogorčici G. rostochiensis
in G. pallida bolj podobni med seboj kot z vrsto G. tabacum. Na drugi strani
filogenetsko drevo na osnovi rDNA, ki predstavlja priznane filogentske relacije
med vrstami kaže na večjo sorodnost G. rostochiensis z G. tabacum kot z G.
153

Poročilo o delu 2010

Kmetijski inštitut Slovenije

pallida. Da bi odgovorili na vprašanje, ali je bila evolucija večje skupine encimov
za razgradnjo rastlinske celične stene podobna kot v primeru PEL2, ki verjetno
odraža povezavo z naborom gostiteljskih rastlin, smo določili zaporedja genov
za pektat liazo 1 (pel1) in ekspanzin B3 (expB3) pri 32 populacijah omenjenih
vrst iz rodu Globodera. Zaporedja pel1 kažejo enaka sorodstvena razmerja kot
pel2.
ENTOMOLOGIJA
Sodelavci: mag. Špela Modic, dr. Gregor Urek, Marko Mechora, Vojko Škerlavaj,
Igor Zidarič
Posebni nadzor koruznega hrošča (Diabrotica virgifera virgifera LeConte) v
Sloveniji
Podobno kot prejšnja leta smo koruznega hrošča D. virgifera virgifera spremljali
tudi v letu 2010, 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

Prikaz dinamike leta odraslih osebkov koruznega hrošča (povprečno število hroščev
na PAL vabo na teden) v Sloveniji v letu 2010.

Novo mesto in Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije.
Skupno smo po območjih Slovenije postavili 147 feromonskih vab PAL. Od teh
na 5 lokacijah koruzni hrošč ni bil najden. Prve osebke koruznega hrošča smo
ulovili konec junija blizu Slovenske Bistrice. Skupni ulov hroščev je naraščal
in dosegel kulminacijo v avgustu (3-9.8.), drugi, še večji nalet hroščev pa smo
ugotovili v sredi septembra, ko se je med 8 in 15 septembrom v povprečju
ulovilo več kot sto hroščev na vabo. Nato je sledilo upadanje številčnosti
vrste. Še vedno se je v povprečju na posamezno vabo konec septembra ulovilo
več kot 50 hroščev. Nekaj hroščev smo ulovili še oktobra. Skupno smo ujeli
46.671 hroščev, večino v severovzhodni Sloveniji blizu slovensko-madžarske in
slovensko-hrvaške meje, prav tako pa je številčnost hroščev močno narasla na
zahodu države. Predvsem na vzhodu države smo na listih koruze opazili tudi
nekaj poškodb, ki so jih z objedanjem povzročili hroščki.

Populacijska dinamika koruznega hrošča leta 2010: slika prikazuje številčnost ulova
škodljivca ne feromonske vabe PAL.
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Posebni program sistematičnega ugotavljanja navzočnosti kitajskega
kozlička (Anoplophora chinensis) in azijskega kozlička (A. glabripennis) v
Sloveniji za leto 2010
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 v letu 2010 spremljali navzočnost kitajskega (Anoplophora
chinensis) in azijskega kozlička (Anoplophora glabripennis). Oba hrošča sta
v EU opredeljena kot karantenskega škodljivca in sta uvrščena v prilogo LAI
Direktive 2000/29/ES.Pri izvajanju programa so poleg Kmetijskega inštituta
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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,
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. V tem času je mogoče najti izletne
odprtine hroščev in/ali ličinke na gostiteljskih rastlinah oz. v lesenem pakirnem
materialu.
Pregledi so v letu 2010 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.
Sodelavci Kmetijskega inštituta Slovenije smo v letu 2010 pregledali 173
lokacij. Pregledovali smo predvsem javne zasajene površine to so drevoredi in
samostojna parkovna drevesa, ter nekatere drevorede in posamezne gostiteljske
rastline na zasebnih vrtovih. Najštevilčnejše pregledane rastlinske vrste so
bile drevesne vrste iz rodov Acer in Platanus. V Sloveniji v letu 2010 nismo
ugotovili kitajskega ali azijskega kozlička. Prav tako nismo našli poškodb na
gostiteljskih rastlinah.
Spremljanje in determinacija listnih uši v krompirju
V letu 2010 smo v krompiriščih sistematično spremljali dinamiko leta in zastopanost
vrst pravih listnih uši. Posebno pozornost smo namenili znanim prenašalkam
rastlinskih virusov. Morfološko smo določili 856 krilatih oblik listnih uši. Od
tega je bilo 356 (42 %) virusonosnih vrst. V času spremljanja naleta se je, kot že
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več let doslej, na vseh opazovanih lokacijah najpogosteje in tudi najštevilčneje
lovila črna fižolova uš. Po številčnosti ulova so ji sledile: čremsina uš, zelena
krompirjeva uš, velika žitna uš, velika krompirjeva uš, korenjeva listna uš, svetla
žitna uš, rjava češpljeva uš, siva breskova uš, mokasta kapusova uš, hmeljeva uš
in zelena češpljeva uš. Podnebne razmere spomladi so ugodno vplivale na razvoj
in pojav listnih uši. Nalet virusonosnih vrst je bil največji junija. V krompiriščih
smo pojav sive breskove uši Myzus pericae ugotovili sredi maja v Ivančni Gorici
in nato večji nalet konec junija v Libeličah. Kritično število za ulov sive breskove
uši tudi letos ni bilo preseženo na nobeni od proučevanih lokacij.
Sistematični nadzor kostanjeve šiškarice (Dryocosmus kuriphilus
Yasamutsu) na ljubljanskem in gorenjskem območju
Tudi v letu 2010 smo na ljubljanskem in gorenjskem območju pregledovali
rastišča in nasade kostanja na navzočnost kostanjeve šiškarice. Pregledali smo
47 rastišč samoniklega kostanja in 4 mesta z gojenim kostanjem. Na opazovanih
mestih nismo ugotovili navzočnosti kostanjeve šiškarice. Je pa škodljivko na
tem območju letos zasledila gozdarska služba in sicer v gozdovih Polhograjskih
dolomitov ter v okolici živalskega vrta na Rožniku v Ljubljani. Najdbe (ob
prometnicah) nakazujejo, da je poleg napadenih sadik pomemben način širjenja
škodljivca tudi transport (slepi potnik).  
Obvladovanje škodljivca Tuta absoluta
V okviru sistematičnega spremljanja navzočnosti in širjenja paradižnikovega
molja v Sloveniji smo pojavljanje škodljivca spremljali na štirih lokacijah na
območju Ljubljane in Gorenjske. Feromonske vabe smo postavili v zavarovanih
prostorih za pridelovanje paradižnika. Na eni lokaciji (Savlje v Ljubljani), kjer
je bil škodljivec odkrit že v letu 2009, smo postavili tudi dve vabi za masovno
lovljenje. Prvi metuljčki so se na feromonske vabe začeli loviti v prvi tretjini
julija, ulove pa smo beležili do konca septembra. Skupni ulov metuljčkov je bil
povsod razmeroma skromen, največji se jih je ujelo na lokaciji v Šenčurju, skupaj
9. Na eni lokaciji (Dobrova) paradižnikovega molja nismo beležili. Poškodb na
rastlinah nismo beležili na nobeni od opazovanih mest. Na vabe za množično
lovljenje se metuljčki niso lovili, kar je verjetno posledica nizke pupulacije
škodljivca na opazovanih mestih. Ličinke paradižnikovega molja smo odkrili
tudi v plodovih paradižnika, uvoženem iz Turčije, že v mesecu maju.
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.
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Največ aktivnosti je bilo v letu 2010 namenjeno podpori na področju nadzora
in obvladovanja hruševega ožiga (Erwinia amylowora) in rumenic vinske trte
(Flavescence dorée). Z obdelavo podatkov in prikazom smo sodelovali tudi pri
ostalih posebnih nadzorih (kitajskega oziroma azijskega kozlička, borove ogorčice,
koruznega hrošča, fitoftorne sušice vejic, plodove monilije). V začetku leta pa
je bilo veliko dela z organizacijo vektorskih slojev v prenovljeni aplikaciji za
vodenje posebnih nadzorov, ki je integrirana v širšo aplikacijo FURS_APL.
Med letom smo nudili servis določanja površin (trajnih nasadov in podobno)
in lokacij za potrebe učinkovitega načrtovanja ukrepov.
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 (17.05.2010,
13.09.2010 in 9.12.2010). Za potrebe obveščanja smo poleg ustaljenih razmejitev
območij, žarišča in varnostnega območja, naredili ustrezne obdelave podatkovnih
zbirk registra vinogradnikov in registra prijave pridelave.
Za potrebe učinkovitejšega nadzora smo za potrebe FSI natisnili karte aktualnih
žarišč. Prav tako smo podrobne karte žarišč pripravili za potrebe obsežnejše
terenske akcije v septembru.
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Hrušev ožig
Pri podpori izvajanja nadzora hruševega ožiga (Ervinia amylovora) sta bili v letu
2010 izdani 2 spremembi odločbe. Prilagodila so se območja ustalitve hruševega
ožiga, aktualizirala žarišča ter posodobila nevtralna območja.
Koruzni hrošč
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 2010.
Borova ogorčica
Za potrebe izdelave letnega poročila o izvajanju nadzora borove ogorčice, smo
sodelovali s prostorsko obdelavo podatkov terenskega dela.
Krompirjeve ogorčice
Pri posebnem nadzoru širjenja krompirjevih ogorčic (Globodera rostochiensis in G.
pallida) smo nudili osnovno podporo sledenju izvajanja nadzora na terenu.
Plodova monilija
Za potrebe izdaje odločbe smo pripravili ustrezno razmejitev varnostnega območja
ter z ustrezno podatkovno analizo pripravili naslove sadjarjev na razmejenem
območju za potrebe obveščanja.
OPAZOVALNO NAPOVEDOVALNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN
Sodelavci: Vojko Škerlavaj, Meta Urbančič Zemljič, Marko Mechora

Aktualne razmejitve območij nadzora zlate trsne rumenice
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Podobno kot v preteklih letih smo tudi v letu 2010 v okviru Opazovalno
napovedovalne službe za varstvo rastlin spremljali pojav in razvoj gospodarsko
pomembnih škodljivih organizmov na sadnem drevju, vinski trti, v posevkih 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. V sodelovanju z regionalnimi
centri Opazovalno napovedovalne službe smo pridobivali tudi informacije o pojavih
in razvoju škodljivih organizmov na drugih območjih Slovenije. 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. S
pripravo rednih varstvenih napotkov, namenjenih pretežno sadjarjem, poljedelcem
in vinogradnikom smo začeli sredi marca. Do konca avgusta smo pripravili 7
obvestil za varstvo koščičarjev, 22 za varstvo jablan in hrušk oz. pečkarjev, 17
za varstvo vinske trte, 9 za varstvo žit, 10 za krompir ter po eno obvestilo za
ameriške borovnice, paradižnik in koruzo. Obvestila smo objavljali na spletnih
straneh Fito-info in KIS, v tedniku Kmečki glas, občasno v obvestilih na Radiu
Slovenija ter na telefonskem odzivniku Kmetijskega inštituta Slovenije.
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V sodelovanju s kmetijsko svetovalno službo pri Kmetijskem zavodu Ljubljana
smo opravili tudi več skupnih pregledov nasadov in posevkov na terenu ter
sodelovali pri različnih izobraževanjih pridelovalcev. V zadnjih letih se širi
pridelava kmetijskih rastlin na ekološki način, kjer je zagotavljanje ustreznega
zdravstvenega stanja zahtevnejše in je integriran pristop nujen. Skupaj s
sodelavci Kmetijskega zavoda Ljubljana in Novo mesto ter Fakultete Maribor
sodelujemo pri rednih srečanjih ekoloških sadjarjev iz združenja Eko-topaz,
kjer obravnavamo aktualne tehnološke oz. varstvene probleme in svetujemo
pri njihovem reševanju. V okviru izobraževanj na temo ekološke pridelave
sadja smo se udeležili tudi strokovne ekskurzije v Švico, kjer smo med drugim
obiskali inštitut za ekološko kmetijstvo (FIBL) in obiskali proizvajalca biotičnih
pripravkov Agrocop.
V letu 2010 smo sodelovali tudi pri posebnem nadzoru trsnih rumenic. Na treh
lokacijah smo od junija dalje v vinogradih spremljali populacijo prenašalca
ameriškega škržatka (Scaphoideuc titanus) s pomočjo rumenih lepljivih plošč.
V mesecu septembru pa smo v okviru nadzora trsnih rumenic pregledovali
vinograde na navzočnost simptomatičnih trsov. Na območju osrednje Slovenije
je bila v okolici Litije in Gabrovke določena samo trsna rumenica tipa črni les,
zlate trsne rumenice laboratorijske analize vzorcev niso potrdile. V septembru
smo se udeležili tudi enotedenske akcije poostrenega nadzora trsnih rumenic
na Dolenjskem, kjer je bilo že lani in letos potrjenih največ žarišč zlate trsne
rumenice.
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 2010 izvedli 9 poskusov z insekticidi in fungicidi. Za zatiranje
krompirjeve plesni Phytophtora infestans in alternarijske pegavosti Alternaria
sp. v krompirju smo preskušali učinkovitost testnih fungicidov in jih primerjali
z različnimi kombinacijami referenčnih sredstev. Poskus smo izvedli na njivi
v Vodicah. Prav tako smo proti plesni Phytophthora infestnas in alternarijski
pegavosti Alternaria sp. v paradižniku preskušali testne fungicide in jih primerjali
z referenčnimi sredstvi. Poskus smo izvedli na poskusnem polju v poskusnem
centru Jablje. Na njivi v Fužinah smo izvedli biološko preskušanje učinkovitosti
insekticidov za zatiranje strun v krompirju. V poskusnem centru Jablje smo
na solati v zavarovanem prostoru preskušali fungicide za zatiranje sive plesni
Bortytis cinerea in solatne plesni Bremia lactucae. V proizvodnem sadovnjaku
breskev v Vogrskem smo preskušali delovanje različnih fungicidov za zatiranje
karantenske bolezni plodove monilije Monilia fructicola. Na poskusnem vrtu
Kmetijskega inštituta Slovenije v Ljubljani smo preskušali delovanje različnih
insekticidov proti ličinkam lešnikarja Curculio (Balaninus) nucum. Sodelovali
smo tudi pri postavitvi poskusa za biološko preskušanje učinkovitosti herbicidov
za zatiranje izbranih invazivnih plevelnih vrst v koruzi.
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V mesecu decembru smo na Fitosanitarno upravo Republike Slovenije vložili
vlogo za pridobitev potrdila o izpolnjevanju pogojev dobre poskusne prakse.
Možnosti za ukrepanje zoper glivo Monilinia fructicola
V okviru programa strokovnih nalog smo v nasadu breskev na Goriškem,
kjer je bila v letu 2009 potrjena okužba z glivo Monilinia fructicola, postavili
biološki poskus z različnimi fungicidi. Preskušali smo osem različnih fungicidnih
kombinacij. Škropili smo proti cvetnim okužbam in proti okužbam na plodovih.
Okužbe z monilijami so bile zaradi slabega cvetnega nastavka (pozebe) v tem
letu razmeroma slabe. Razlike med učinkovitostjo fungicidov med posameznimi
postopki so bile majhne. S preskušanjem fungicidov za zatiranje monilij bomo
nadaljevali v prihodnjem letu.
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34. ŠKERLAVAJ, Vojko, URBANČIČ ZEMLJIČ, Meta. Varstvo jablan in hrušk. Varstvo koščičarjev. Varstvo žit pred plevelom : obvestilo o varstvo rastlin. Kmeč. glas, 14. apr. 2010, letn.
67, št. 15, str. 27. [COBISS.SI-ID 3285096]
35. ŠKERLAVAJ, Vojko, URBANČIČ ZEMLJIČ, Meta. Varstvo jablan in hrušk. Varstvo vinske
trte : obvestilo o varstvo rastlin. Kmeč. glas, 18. avg. 2010, letn. 67, št. 33, str. 23. [COBISS.
SI-ID 3375208]
36. ŠKERLAVAJ, Vojko, URBANČIČ ZEMLJIČ, Meta. Varstvo jablan in hrušk. Varstvo vinske
trte : obvestilo o varstvo rastlin. Kmeč. glas, 25. avg. 2010, letn. 67, št. 34, str. 27. [COBISS.
SI-ID 3386984]
37. ŠKERLAVAJ, Vojko, URBANČIČ ZEMLJIČ, Meta. Varstvo jablan in hrušk. Varstvo vinske
trte. Hrušev ožig : obvestilo o varstvo rastlin. Kmeč. glas, 1. sep. 2010, letn. 67, št. 35, str.
27. [COBISS.SI-ID 3391080]
38. ŠKERLAVAJ, Vojko, URBANČIČ ZEMLJIČ, Meta. Varstvo jablan in hrušk. Varstvo vinske
trte. Varstvo krompirja : obvestilo o varstvo rastlin. Kmeč. glas, 21. jul. 2010, letn. 67, št. 29,
str. 27. [COBISS.SI-ID 3357288]
39. ŠKERLAVAJ, Vojko, URBANČIČ ZEMLJIČ, Meta. Varstvo jablan in hrušk. Varstvo vinske
trte. Varstvo krompirja. Varstvo koruze : obvestilo o varstvo rastlin. Kmeč. glas, 11. avg. 2010,
letn. 67, št. 32, str. 27. [COBISS.SI-ID 3374696]
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40. ŠKERLAVAJ, Vojko, URBANČIČ ZEMLJIČ, Meta. Varstvo jablan in hrušk. Varstvo vinske
trte. Zatiranje ameriškega škržatka. Varstvo krompirja : obvestilo o varstvo rastlin. Kmeč.
glas, 30. jun. 2010, letn. 67, št. 26, str. 27. [COBISS.SI-ID 3354984]
41. ŠKERLAVAJ, Vojko, URBANČIČ ZEMLJIČ, Meta. Varstvo koščičarjev. Varstvo jablan in
hrušk. Hrušev ožig. Varstvo žit pred plevelom : obvestilo o varstvo rastlin. Kmeč. glas, 21.
apr. 2010, letn. 67, št. 16, str. 27. [COBISS.SI-ID 3288424]
42. ŠKERLAVAJ, Vojko, URBANČIČ ZEMLJIČ, Meta. Varstvo koščičarjev. Varstvo jablan in
hrušk. Zatiranje plevelov v žitih. Zatiranje plevelov v krompirju : obvestilo o varstvo rastlin.
Kmeč. glas, 28. apr. 2010, letn. 67, št. 17, str. 27. [COBISS.SI-ID 3294312]
43. ŠKERLAVAJ, Vojko, URBANČIČ ZEMLJIČ, Meta. Varstvo vinske trte. Zatiranje ameriškega
škržatka. Varstvo jablan in hrušk. jabolčni zavijač : obvestilo o varstvo rastlin. Kmeč. glas,
28. jul. 2010, letn. 67, št. 30, str. 27. [COBISS.SI-ID 3363176]
44. URBANČIČ ZEMLJIČ, Meta. Paradižnikov molj, nov nevaren škodljivec. Kmeč. glas, 10.
mar. 2010, letn. 67, št. 10, str. 12. [COBISS.SI-ID 3246696]
45. URBANČIČ ZEMLJIČ, Meta, OREŠEK, Erika. Nevarnost izbruhov zlate trsne rumenice.
Kmeč. glas, 30. jun. 2010, letn. 67, št. 26, str. 8. [COBISS.SI-ID 3355752]
46. URBANČIČ ZEMLJIČ, Meta, ŠKERLAVAJ, Vojko. Varstvo koščičarjev. Varstvo jablan in
hrušk. Varstvo žit pred plevelom : obvestilo o varstvo rastlin. Kmeč. glas, 7. apr. 2010, letn.
67, št. 14, str. 27. [COBISS.SI-ID 3284840]
47. VIRŠČEK MARN, Mojca, MAVRIČ, Irena, CVELBAR, Joži, POTOČNIK, Andrej, KNAPIČ,
Vlasta. Viroid potato spindle tuber - grožnja za pridelavo krompirja in paradižnika. Kmeč.
glas, 16. jun. 2010, letn. 67, št. 24, str. 8. [COBISS.SI-ID 3324520]
48. ŽERJAV, Metka. Fuzarioze koruze in pšenice imajo mnogo skupnega. Kmeč. glas, 10. mar.
2010, letn. 67, št. 10, str. 15 (priloga: Varstvo rastlin), ilustr. [COBISS.SI-ID 3247208]
49. ŽERJAV, Metka. Prepoznavanje rastlinskih bolezni. Moj mali svet, jun. 2010, letn. 42, št.
6, str. 24-27, fotogr. [COBISS.SI-ID 3315304]
50. ŽERJAV, Metka, MODIC, Špela, URBANČIČ ZEMLJIČ, Meta. Varstvo pred boleznimi,
škodljivci in pleveli : kromprjeva plesen, črna listna pegavost, koloradski hrošč,.... Glas dežele, feb. 2010, letn. 4, št. 2, str. 5-6 (priloga: Saditev krompirja in setev koruze). [COBISS.
SI-ID 3241064]
1.05 Poljudni članek
51. ŽERJAV, Metka. S snežno plesnijo in ožigom na tratah v pomlad. Kmeč. glas, 24. mar.
2010, letn. 67, št. 12. [COBISS.SI-ID 3268200]
1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)
52. ŠIRCA, Saša. Host response to infection with plant-parasitic nematodes. V: DOLENC
KOCE, Jasna (ur.), VODNIK, Dominik (ur.), PONGRAC, Paula (ur.). 5. Slovenski simpozij o
rastlinski biologiji z mednarodno udeležbo, Ljubljana, 6.-9. september 2010 = 5th Slovenian
Symposium on Plant Biology with International Participation, Ljubljana, September 6.-9.,
2010. Knjiga povzetkov. Ljubljana: Slovensko društvo za biologijo rastlin: = The Slovenian
Society of Plant Biology, 2010, str. 68-69, 4-IL4. [COBISS.SI-ID 3399528]
1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
53. ČEH, Barbara, ČREMOŽNIK, Bojan, KNAPIČ, Matej. Dinamika količine rastlinam dostopnega dušika v tleh glede na obliko dušikobega gnojila in v vključevanje podsevkov pri hmelju
(Humulus lupulus L.) = Dynamic of plant available nitrogen in soil with regard to nitrogen
fertilizerand catch-crop at hops (Humulus lupulus L.). V: KOCJAN AČKO, Darja (ur.), ČEH,
Barbara (ur.). Novi izzivi v poljedelstvu 2010 : zbornik simpozija : proceedings of symposium,
Rogaška Slatina, [2. in 3. december] 2010. Ljubljana: Slovensko agronomsko društvo, 2010,
str. 56-63. [COBISS.SI-ID 3478120]
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54. DOLNIČAR, Peter, RUDOLF PILIH, Katarina, ŽERJAV, Metka, KOZJAK, Petra, ŠUŠTAR
VOZLIČ, Jelka. Izbrani R geni vključeni v odziv na okužbo s krompirjevo plesnijo (Phytophtohora infestans (Mont) de Bary) pri krompirju (Solanum tuberosum L.) = R genes involved
in response ro infection with late blight (Phytophtohora infestans (Mont) de Bary) in potato
(Solanum tuberosum L.). V: KOCJAN AČKO, Darja (ur.), ČEH, Barbara (ur.). Novi izzivi v
poljedelstvu 2010 : zbornik simpozija : proceedings of symposium, Rogaška Slatina, [2. in
3. december] 2010. Ljubljana: Slovensko agronomsko društvo, 2010, str. 150-154. [COBISS.
SI-ID 3480168]
55. GERIČ STARE, Barbara, MAVRIČ, Irena, ŠUŠTAR VOZLIČ, Jelka, VIRŠČEK MARN,
Mojca, DOLNIČAR, Peter, RUDOLF PILIH, Katarina, MEGLIČ, Vladimir. Project presentation:
Microarray studies of mechanisms in development of necrosis on potato tubers due to potato
virus Y infection. V: JUVAN, Peter (ur.). From arrays to understanding diseases. Ljubljana:
Faculty of Medicine, 2010. [COBISS.SI-ID 3331688]
56. MAVRIČ, Irena, VIRŠČEK MARN, Mojca, KORON, Darinka. Detection of Blueberry red
ringspot virus in highbush blueberry ev. 'Coville' in Slovenia. V: 21st International Conference ov Virus and other Graft Transmissible Diseases of Fruit Crops, Neustadt, germany, July
5 - 10, 2009, (Julius Kühn Archiv, No. 427). Julius Kühn-Institut: Berlin, 2010, str. 204-205.
[COBISS.SI-ID 3462248]
57. VIRŠČEK MARN, Mojca, MAVRIČ, Irena, GORŠEK, Janja, NYEGERES, K., LÁZÁR, J.,
TÖKÉS, A. Comparision of Raspberry bushy dwart virus isolates from Hungary adn Slovenia. V: 21st International Conference ov Virus and other Graft Transmissible Diseases of Fruit
Crops, Neustadt, germany, July 5 - 10, 2009, (Julius Kühn Archiv, No. 427). Julius Kühn-Institut:
Berlin, 2010, str. 206-209. [COBISS.SI-ID 3462504]
1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci
58. ŽERJAV, Metka. Bolezni in varstvo trav na tratah : upravljanje travnatih površin za šport
in prosti čas. V: JENŠTERLE, Jože (ur.). Upravljanje travnatih površin za šport in prosti čas,
(Šola managementa infrastrukture za šport in prosti čas, Predmet 12112). Kranj: Združenje
športnih centrov Slovenije, 2010, 10 f. [COBISS.SI-ID 3278952]
1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci
59. LESKOVŠEK, Robert. Field corn tolerance to broadcast flaming. V: HARTZLER, Robert
G. (ur.). 2009 Proceedings of the North Central Weed Science Society : abstracts of papers
presented at the 2009 North Central Weed Science Society Annual Meeting, (NCWSS Proceedings, Volume 64). Champaign, Ill.: North Central Weed Science Society, 2009, str. 112.
http://www.ncwss.org/proceed/2010/home.html. [COBISS.SI-ID 3332200]
60. LESKOVŠEK, Robert. Field performance of flaming hood vs open torch. V: HARTZLER,
Robert G. (ur.). 2009 Proceedings of the North Central Weed Science Society : abstracts of
papers presented at the 2009 North Central Weed Science Society Annual Meeting, (NCWSS
Proceedings, Volume 64). Champaign, Ill.: North Central Weed Science Society, 2009, str.
105. http://www.ncwss.org/proceed/2010/home.html. [COBISS.SI-ID 3332456]
61. LESKOVŠEK, Robert. Tolerance of sweet corn to broadcast flaming at different growth
stages. V: HARTZLER, Robert G. (ur.). 2009 Proceedings of the North Central Weed Science
Society : abstracts of papers presented at the 2009 North Central Weed Science Society Annual
Meeting, (NCWSS Proceedings, Volume 64). Champaign, Ill.: North Central Weed Science Society, 2009, str. 51. http://www.ncwss.org/proceed/2010/home.html. [COBISS.SI-ID 3332712]
62. DOLNIČAR, Peter, MAVRIČ, Irena, VIRŠČEK MARN, Mojca, MEGLIČ, Vladimir. The
influence of storage temperatures on development of necrotic symptoms caused by PVYNTN 
on tubers of potato cv. Igor. V: SPETZ, Carl (ur.), BLYSTAD, Dag-Ragnar (ur.). EAPR 2010 :
14th triennial meeting of the Virology Section of the European Association for Potato Research
(EAPR) Hamar, Norway 4th-9th July 2010 : book of abstracts, (Fokus, Vol. 5(2010)Nr. 5). As:
Bioforsk Fokus, 2010, str. 21. [COBISS.SI-ID 3352168]
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63. DOLNIČAR, Peter, RUDOLF PILIH, Katarina, ŽERJAV, Metka, ŠUŠTAR VOZLIČ, Jelka.
Vertical resistance to Late Blight expressed in advanced clones of potato breeding program
at the Agricultural Institute of Slovenia. V: DOLENC KOCE, Jasna (ur.), VODNIK, Dominik
(ur.), PONGRAC, Paula (ur.). 5. Slovenski simpozij o rastlinski biologiji z mednarodno udeležbo, Ljubljana, 6.-9. september 2010 = 5th Slovenian Symposium on Plant Biology with
International Participation, Ljubljana, September 6.-9., 2010. Knjiga povzetkov. Ljubljana:
Slovensko društvo za biologijo rastlin: = The Slovenian Society of Plant Biology, 2010, str.
87, 5-P2. [COBISS.SI-ID 3399784]

Meyl, 1953 (Longidoridae) from Bulgaria. V: Proceedings : including a post conference workshop
on cereal cyst nematode biology and management. [S. l.]: European Society of Nematologists,
2010, str. 113, S09-P3. [COBISS.SI-ID 3411560]

64. GERIČ STARE, Barbara, FOUVILLE, Didier, ŠIRCA, Saša, GORŠEK, Janja, UREK, Gregor,
GRENIER, Eric. Molecular variability of plant cell wall degrading enyzmes in the Globodera
plant-parasitic nematodes. V: Proceedings : including a post conference workshop on cereal
cyst nematode biology and management. [S. l.]: European Society of Nematologists, 2010, str.
17, S04-T3. [COBISS.SI-ID 3409000]

75. VIAENE, N., NIJS, Loes den, ANTHOINE, G., CARLETTI, B., DE CAL, A., EVLICE, E.,
GAAR, V., GABL, I., ILIEVA, Z., NIERE, Björn, PICKUP, J., STANEVA, D., TÓTH, Á., UREK,
Gregor. The EUPHRESCO project on Globodera: ring testing of methods for identification
and resistance testing for potato cyst nematodes. V: Proceedings : including a post conference workshop on cereal cyst nematode biology and management. [S. l.]: European Society of
Nematologists, 2010, str. 192, WS1-T1. [COBISS.SI-ID 3411816]

65. GERIČ STARE, Barbara, FOUVILLE, Didier, ŠIRCA, Saša, UREK, Gregor, GRENIER, Eric.
Molecular variability of pectate lyase 2 in the Globodera plant-parasitic nematodes: finding
polymorphisms linked to pathotypes or host range. V: Nemagenics : exploiting genomics to
understand plant-nematode interactions : [COST 872 Workshop & MC Meeting, Lisbon, May
24-27, 2010] : proceedings of the Fourth Annual Meeting. [s. l.]: COST, 2010, str. 24. [COBISS.
SI-ID 3329640]
66. GORŠEK, Janja, GRENIER, Eric, UREK, Gregor, GERIČ STARE, Barbara. Sequence variability of pectate lyase 1 (pel1) gene in Globodera rostochiensis, a cell-wall degrading parasitic
factor. V: Nemagenics : exploiting genomics to understand plant-nematode interactions : [COST
872 Workshop & MC Meeting, Lisbon, May 24-27, 2010] : proceedings of the Fourth Annual
Meeting. [s. l.]: COST, 2010, str. 64. [COBISS.SI-ID 3330664]
67. LESKOVŠEK, Robert, LEŠNIK, Mario, SIMONČIČ, Andrej. Response of common ragweed
(Ambrosia artemisiifolia) to broadcast flaming. V: BASTIAANS, L. (ur.). Proceedings. Doorwerth:
European Weed Research Society, 2010, str. 270. [COBISS.SI-ID 3351400]
68. MAVRIČ, Irena, VIRŠČEK MARN, Mojca, DOLNIČAR, Peter. Finding of eggplant mottled
dwarf virus in potato in Slovenia. V: SPETZ, Carl (ur.), BLYSTAD, Dag-Ragnar (ur.). EAPR
2010 : 14th triennial meeting of the Virology Section of the European Association for Potato
Research (EAPR) Hamar, Norway 4th-9th July 2010 : book of abstracts, (Fokus, Vol. 5(2010)
Nr. 5). As: Bioforsk Fokus, 2010, str. 53. [COBISS.SI-ID 3352424]
69. MAVRIČ, Irena, VIRŠČEK MARN, Mojca, KORON, Darinka. Reliability of blueberry red
ringspot virus detection in different tissues of infected plant. V: RALLO, Luis (ur.). Science
and Horticulture for people : abstracts. [S. l.]: International Society for Horticultural Science,
2010, str. 63, S01.320. [COBISS.SI-ID 3396456]
70. SIMONČIČ, Andrej, LESKOVŠEK, Robert, LEŠNIK, Mario, VAJS, Sabina, ŽVEPLAN, Silvo,
MIKLAVC, Jože. Investigation of invasive weed species biology in Slovenia and testing of
herbicide efficacy for their control. V: BASTIAANS, L. (ur.). Proceedings. Doorwerth: European Weed Research Society, 2010, str. 229. [COBISS.SI-ID 3350888]
71. STRAJNAR, Polona, ŠIRCA, Saša, KNAPIČ, Matej, GERIČ STARE, Barbara, UREK,
Gregor. Tropical root-knot nematode Meloidogyne ethiopica Whitehead as emerging plant
pest. V: Proceedings : including a post conference workshop on cereal cyst nematode biology
and management. [S. l.]: European Society of Nematologists, 2010, str. 63, S16-T4. [COBISS.
SI-ID 3409512]
72. STRAJNAR, Polona, ŠIRCA, Saša, VODNIK, Dominik, ŽELEZNIK, Peter, UREK, Gregor.
The influence of M. ethiopica on root architecture and plant physiology in tomato plants.
V: Proceedings : including a post conference workshop on cereal cyst nematode biology and
management. [S. l.]: European Society of Nematologists, 2010, str. 171, S18-P17. [COBISS.
SI-ID 3410536]
73. ŠIRCA, Saša, ELSHISHKA, M., UREK, Gregor, LAZAROVA, S., MAVRIČ, Irena, VIRŠČEK
MARN, Mojca, PENEVA, V. Detection of grapevine fanleaf virus (GFLV) in Xiphinema italiae
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74. ŠIRCA, Saša, STRAJNAR, Polona, GERIČ STARE, Barbara, UREK, Gregor, VODNIK,
Dominik. The influence of M. ethiopica infection on some plant physiological parameters.
V: Nemagenics : exploiting genomics to understand plant-nematode interactions : [COST 872
Workshop & MC Meeting, Lisbon, May 24-27, 2010] : proceedings of the Fourth Annual Meeting.
[s. l.]: COST, 2010, str. 63. [COBISS.SI-ID 3331176]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA
2.01 Znanstvena monografija
76. BENSCH, Konstanze, GROENEWALD, Johannes Z., DIJKSTERHUIS, Jan, STARINK-WILLEMSE, Mieke, ANDERSEN, Birgit, SUMMERELL, Brett A., SHIN, Hyeon-Dong, DUGAN,
Frank M., SCHROERS, Hans-Josef, BRAUN, Uwe, CROUS, Pedro W.. Species and ecological
diversity within the Cladosporium cladosporioides complex (Davidiellaceae, Capnodiales),
(Studies in mycology, 67). Ultrecht: CBS-KNAW Fungal Biodiversity Centre: An Institute of
the Royal Netherlands Academy of Arts and Science. 96 str., ilustr. ISBN 978-90-70351-83-0.
[COBISS.SI-ID 3415912]
2.02 Strokovna monografija
77. SIMONČIČ, Andrej, LEŠNIK, Mario, LESKOVŠEK, Robert, HOLST, Niels (ur.), HANSEN,
Preben K. (ur.), KUDSK, Per (ur.), MATHIASSEN, Solvejg K. (ur.), BOHREN, Christian (ur.),
WALDISPÜHL, Stephanie (ur.), VERSCHWELE, Arnd (ur.), WASSMUTH, Birte (ur.), STARFINGER, Uwe (ur.), RAVN, Hans Peter (ur.), BUTTENSCHON, Rita Merete (ur.). Navodila
za zatiranje in preprečevanje širjenja pelinolistne ambrozije (Ambrosia artemisiifolia). Ljubljana: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Fitosanitarna uprava RS, 2010. 47
str., fotogr. ISBN 978-87-7903-464-8. http://www.agrsci.dk/ambrosia/outputs/guidelines.html.
[COBISS.SI-ID 3248744]
2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav
78. JURC, Dušan, JURC, Maja, OGRIS, Nikica, PIŠKUR, Barbara, HAUPTMAN, Tine, MUNDA, Alenka, ŽERJAV, Metka. Gozdu škodljive invazivne glive in žuželke : zaključno poročilo o
rezultatih raziskovalnega projekta. Ljubljana: Gozdarski inštitut Slovenije, 2010. 19 str. www.
dlib.si/v2/Details.aspx?URN=URN:NBN:SI:doc-350MZKHE. [COBISS.SI-ID 3000230]
79. MAVRIČ, Irena, VIRŠČEK MARN, Mojca, RADIŠEK, Sebastjan, TOPLAK, Nataša, KOVAČ,
Minka. Razvoj metode PCR v realnem času za detekcijo viroidov sadnega drevja, vinske trte
in hmelja : zaključno poročilo o rezultatih raziskovalnega projekta, (KIS - Poročila o raziskovalnih nalogah, 340). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2010. 17 str., tabela. [COBISS.
SI-ID 3289960]
80. MUNDA, Alenka, ŽERJAV, Metka, FRANK, Jana, ŽERJAV, Metka, SCHROERS, Hans-Josef,
VIRŠČEK MARN, Mojca, RADIŠEK, Sebastjan. Antraknoza pri sadnem drevju in jagodičju:
značilnosti povzročiteljev, epidemiologija bolezni in možnosti okolju sprejemljivejših načinov
varstva : zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na projektu v
okviru ciljnega raziskovalnega programa (CRP) »Konkurenčnost Slovenije 2006-2013« : šifra
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projekta: V4-0528 = Anthracnose of fruit and soft fruit: characterisation of causative agents,
disease epidemiology and possibilities of environmentally friendly control, (KIS - Poročila
o raziskovalnih nalogah, 345). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2010. 1 zv. (loč. pag.),
tabele, fotogr. [COBISS.SI-ID 3408488]

92. ŽERJAV, Metka. Varstvo pred boleznimi v ekoloških nasadih jablan : predavanje na Strokovnem posvetu za pridelovalce ekološkega sadja, Maribor, 14. dec. 2010. 2010. [COBISS.
SI-ID 3487592]

81. TRDAN, Stanislav, LAZNIK, Žiga, KOS, Katarina, VIDRIH, Matej, KOCJAN AČKO, Darja,
VUČAJNK, Filip, ŽEŽLINA, Ivan, RADIŠEK, Sebastjan, RAK CIZEJ, Magda, URBANČIČ
ZEMLJIČ, Meta, KAČ, Milica, ROZMAN, Ludvik. Razvoj, optimizacija in implementacija tehnologij za okoljsko sprejemljivo zatiranje rastlinskih škodljivcev : zaključno poročilo o rezultatih
opravljenega raziskovalnega dela na projektu v okviru ciljnega raziskovalnega programa (CRP)
»Konkurenčnost Slovenije 2006-2013« : povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja
= Development, optimization and implementation of technologies for sustainable control of
plant pests. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Univerza: Kmetijski inštitut Slovenije; Nova
Gorica: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod; Žalec: Inštitut
za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, 2010. 23, 65 str. [COBISS.SI-ID 6405241]

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

2.13 Elaborat, predštudija, študija
82. GERIČ STARE, Barbara, KNAPIČ, Matej, MAVRIČ, Irena, MODIC, Špela, MUNDA, Alenka, ŠIRCA, Saša, ŠKERLAVAJ, Vojko, UREK, Gregor, URBANČIČ ZEMLJIČ, Meta, VIRŠČEK
MARN, Mojca, ZIDARIČ, Igor, ŽERJAV, Metka. Poročilo o strokovnih nalogah s področja
varstva rastlin za leto 2009, (KIS - Poročila o strokovnih nalogah, 125). Ljubljana: Kmetijski
inštitut Slovenije, 2010. 122 str., tabele, graf. prikazi, fotogr., zvd. [COBISS.SI-ID 3223912]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)
3.15 Prispevek na konferenci brez natisa
83. MAVRIČ, Irena, DOLNIČAR, Peter. Virusne in virusom podobne bolezni : predavanje
na izobraževanju za kmetijske svetovalce, Kmetijski inštitut Slovenije in Kmetijsko gozdarska
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Oddelek za kmetijsko tehniko
Predstojnik
dr. Viktor Jejčič, univ. dipl. inž. meh.

V letu 2010 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 bioplin, bio diesel, rastlinska olja za
energetske namene itn.), mehanskih lastnosti tal, strojev in sistemov za obdelavo
tal, ciljnega nanašanja pesticidov 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
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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Ciljni raziskovalni projekti (CRP), Proučevanje vpliva alternativnih načinov
obdelave tal na izboljšanje rodovitnosti tal in povečanje humusa v tleh ter
zmanjšanje izpustov CO2 v ozračje
Nosilec: dr. Denis Stajnko; Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede,
Maribor
Nosilec KIS: dr. Viktor Jejčič
Sodelavca: mag. Tomaž Poje, mag. Tone Godeša

MEDNARODNI PROJEKTI
CIVITAS - ELAN 2008 - 2012, Rastlinsko olje za pogon vozil,
7. okvirni program EU za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitve
Nosilec: Mestna občina Ljubljana, Zdenka Simonovič
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) Francija, Valerie Boroni
Nosilec KIS: dr. Viktor Jejčič
Sodelavca: mag. Tomaž Poje, mag. Tone Godeša

STROKOVNO DELO
Emisije toplogrednih plinov iz pridelave surovin za biogena goriva iz oljne
ogrščice, sončnice, koruze in pšenice (naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano)
Nosilec: dr. Viktor Jejčič
Stanje kmetijske mehanizacije v Sloveniji v letu 2010 (naročnik, podjetje Antonio
Carraro, Italija).
Testiranje traktorjev in traktorskih priključnih strojev (naročnik, podjetje ČZD 
Kmečki glas)
Seminarji s področja obnovljivih virov energije – Bioplin v kmetijstvu (dva
seminarja, Rastlinsko olje za pogon vozil in Trdna biomasa za energetske
namene.
Sodelovanje pri organizaciji 13. slovenskega srečanja ljubiteljev stare kmetijske
tehnike v Jablah pri Loki pri Mengšu.

Intelligent Energy Europe - Efficient 20
7. okvirni program EU za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitve
Nosilec: AILE, Francija; Sophie Merle
Nosilec KIS: dr. Viktor Jejčič
Sodelavca: mag. Tomaž Poje, mag. Tone Godeša
EUREKA – MSASN, slovensko - izraelski bilateralni projekt
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: Hungarian Institute of Agricultural Engineering, dr. Laszlo Mago
Nosilec KIS: dr. Viktor Jejčič
Sodelavec: mag. Tomaž Poje
Mednarodni kmetijsko živilski sejem AGRA, Gornja Radgona 2010, Mednarodno
ocenjevanje kmetijske mehanizacije in opreme, Zlata medalja za razvoj pršilnika za
ciljno nanašanje fitofarmacevtskih sredstev v trajnih nasadih, partnerji na projektu
razvoja pršilnika: Agromehanika Kranj, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana; Kmetijski
inštitut Slovenije – Oddelek za kmetijsko tehniko.
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DRUGO DELO
Sodelavci Oddelka smo se aktivno s prispevki udeležili tujih in domačih
simpozijev. Objavili smo nekaj znanstvenih prispevkov ter 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
13. 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
Intelligent energy Europe - Biogas Regions, Bioplin v kmetijstvu, 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),
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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 smo ugotavljali potencial za izrabo bioplina v slovenskem kmetijstvu.
Analizirali smo novih bioplinskih enot z možnostjo kogeneracije bioplina
(soproizvodnja toplotne in električne energije). Narejeno je bilo osem pred
študij za potencialne kmetijske bioplinske naprave z močjo kogeneracijskih
enot od 50 kWe do 1 MWe ter dve študiji za postavitev bioplinskih naprav
(ena z močjo kogeneratorja 35 kWe in druga 1 MWe). Analizirali smo potencial
surovin iz kmetijstva (različna razmerja substratov iz rastlinske biomasa in
živinskih gnojil) za tehnološko-ekonomske odločitve glede postavitve novih
bioplinskih naprav v Sloveniji. Za potencialne uporabnike bioplinske tehnologije
je narejena internetna stran z različnimi podatki, ki so potrebni za načrtovanje
bioplinskih naprav ter orodji za tehnološke in ekonomske analize bioplinskih
naprav različne velikosti.
Determiniranje uporabnega potenciala kmetijske biomase in definiranje okolju
prijaznih tehnologij za njeno izrabo, Ciljni raziskovalni projekti (CRP)
Namen projekta je povečanje izkoriščanja obnovljivih virov energije iz kmetijskih
površin in povečanje energetske učinkovitosti v sektorju kmetijstva. V projekt
sta poleg Kmetijskega inštituta Slovenije bila vključena še Institut Jožef Stefan Center za energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije ter Inštitut za okolje
in prostor iz Celja. Za kmetijsko biomaso v slovenskem prostoru je narejena
analiza njenega uporabnega potenciala, ki ni v nasprotju s pridelavo rastlin
za hrano. Za določitev pridelovalnih površin za potrebe pridelave kmetijskih
rastlin za energetske namene smo definirali pridelovalna območja na podlagi
kakovosti tal in reliefnih parametrov. Opredeljen je teoretični in tehnični
potencial različne kmetijske biomase: žetveni ostanki po žetvi poljščin, ostanki
obrezovanja v sadovnjakih in vinogradih, posušena trava iz manj kakovostnih
travnikov, hitrorastoče drevesne vrste itn. Določen je tudi teoretični in tehnični
potenical za različne oljarice (oljna ogrščica, sončnica itn.). Teoretična letna
energetska vrednost vseh žetvenih ostankov najbolj pomembnih poljedelskih
rastlin (15 poljščin) v slovenskem prostoru znaša 9.868.696 GJ. Po upoštevanju
energije za pobiranje in predelavo žetvenih ostankov v obliko, ki je primerna
za energetske namene pa se teoretična letna energetska vrednost žetvenih
ostankov zmanjša za 8,5 %. Določeni so tudi različni scenariji odvzema žetvenih
ostankov s pridelovalnih površin (25, 50 in 75 % odvzem žetvenih ostankov s
površin zasejanih s poljščinami).
Za površine pod vinogradi je ugotovljena letna teoretična energetska vrednost
rastlinske mase, ki nastane po obrezovanju vinogradov 445,02 GJ. V primeru
sadovnjakov je določena letna energetska vrednost biomase (za tri najbolj
175

Poročilo o delu 2010

razširjene sadne vrste pri nas (jablane, breskve in oljke), ki nastane ob zimski
rezi in znaša 43.362 GJ. Po upoštevanju energije za pobiranje in predelavo
vseh sadjarsko vinogradniških ostankov v obliko, ki je primerna za energetske
namene pa se teoretična letna energetska vrednost ostankov obrezovanja
zmanjša za 8,5 %.
Naredili smo energetsko analizo pridelave in predelave najpomembnejših
rastlin za energetske namene. Definirane so primerne tehnologije za pobiranje,
transport in pripravo biomase za energetske namene. Analizirali smo obstoječe
tehnologije (trenutno dostopne pri nas) za spravilo kmetijske biomase za
energetske namene.
Opravljen je pregled komercialno razpoložljive tehnologije za izdelavo in pripravo
trdne biomase (briketi, peleti), ki se lahko uporabi za proizvodnjo koristne
energije (toplota oziroma toplota in/ali električna energija), in tehnologije za
pridobivanje toplote in električne energije. Ukrepe učinkovite rabe energije v
kmetijstvu smo razdelili na dve skupini: učinkovita raba energije v stavbah in
učinkovita raba energije drugih porabnikov. Naredili smo analizo sedanjega
stanja na področju porabe energije v kmetijstvu ter nabor ukrepov za večjo
energetsko učinkovitost.
Uporaba rastlin (za energetske namene) za odstranjevanje polutantov iz tal
oziroma fitoremediacija je obetajoča metoda za remediacijo onesnaženih tal
s težkimi kovinami. Za raziskavo smo izbrali semena hibridov PR45 D01,
PR46 W31 in PR45 D03 oljne ogrščice (Brassica napus L. var. napus), ki se v
Sloveniji najpogosteje uporabljajo za pridelavo olja. V raziskavi so bila izbrana
s težkimi kovinami različno onesnažena vzorčna mesta; Šentjur - neonesnaženo,
Medlog – malo onesnaženo, Črna na Koroškem – srednje onesnaženo in
Mežica – močno onesnaženo. Hibridi oljne ogrščice akumulirajo težke kovine
v korenine, stebla in semena. Če privzem težkih kovin primerjamo s koruzo
in pšenico, kot kmetijska pridelka na njivah, vidimo, da imajo stebla oljne
ogrščice večje vrednosti Cd in Pb in manjše vrednosti Zn na neonesnaženih
in onesnaženih tleh ter primerljive vrednosti Zn na onesnaženih tleh v
primerjavi s koruzno silažo. Primerjava semen oljne ogrščice in koruznega
zrnja kaže na veliko večji privzem Cd, Zn in Pb v semena oljne ogrščice.
Primerjava stebla oljne ogrščice s slamo pšenice kaže, da je privzem Cd, Zn
in Pb primerljiv z malo onesnaženimi tlemi in manjši privzem Cd, Zn in
Pb se kaže v steblih oljne ogrščice na močno onesnaženih tleh. Primerjava
med zrnji pšenice in semeni oljne ogrščice kaže manjši privzem Cd in Zn v
semena oljne ogrščice in bistveno večji privzem Pb v semena oljne ogrščice.
Semena, ki smo jih hladno stiskali so rasla na srednje onesnaženih tleh.
Pogača, dobljena pri stiskanju, je glede na slovensko zakonodajo primerna v
proizvodih za prehrano živali. Glede na slovensko zakonodajo olja hibridov
PR45 D01 in PR46 W31 po I. in II. hladnem stiskanju semen, prekoračujejo
vsebnosti Pb v olju, kot živilu (potrebno očistiti). S pomočjo ROTS kart smo
določili potencialna območja za gojenje oljne ogrščice na kontaminiranih
zemljiščih.
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Determiniranje in primerjava potenciala trdne kmetijske biomase v Sloveniji
in na Madžarskem, 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 smo v
Sloveniji in na Madžarskem opredelili potenciale biomase kmetijskega izvora
in možnosti in metode njenega izkoriščanja (pretvorba v končne energente in
njihova izraba). Omenjeno delo je namenjeno pospešenem razvoju 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 je orisal, kako se razlikuje potencial biomase med tema
dvema državama, ki sta sicer sosedi, vendar pa imata tudi različne pedo klimatske
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 letih 2009 in 2010 so madžarski predstavnki
opravili večje število delovnih obiskov pri nas, kjer so se seznanili s postopki
za eksploatacijo energetskih rastlin in druge kmetijske biomase za energetske
namene. Obiskali so več naših podjetij, ki se ukvarjajo s predelavo trdne biomase
v trdna, tekoča in plinasta goriva ter izdelujejo kmetijsko mehanizacijo za spravilo
biomase. Madžarski strokovnjaki so bili tudi na ogledu enega energetskega
objekta na biomaso na slovenski strani blizu madžarske meje, ki se oskrbuje z
biomaso za energetske namene z madžarske strani. Naša stran se je udeležila
enega obiska pri madžarskem partnerju na Inštitutu za kmetijsko strojništvo v
Gödöllu. Seznanili smo se z delovanjem laboratorijev, ki se ukvarjajo z raziskavami
s področja trdne kmetijske biomase za energetske namene ter si ogledali nekaj
madžarskih proizvajalcev kmetijske mehanizacije za spravilo kmetijske biomase za
energetske namene. Ogledali smo si tudi nekaj energetskih objektov v kmetijstvu,
ki za svoje delovanje uporabljajo trdno kmetijsko biomaso.
STROKOVNA NALOGA
Emisije toplogrednih plinov iz pridelave surovin za biogena goriva iz oljne
ogrščice, sončnice, koruze in pšenice, Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano RS
Emisije pri pridelavi rastlin za biogena goriva so razdeljene na: emisije CO2 iz
mineralnega dizelskega goriva, ki se uporablja za pogon kmetijskih strojev, ki
so vključeni v pridelavo oljne ogrščice, sončnice, koruze in pšenice (osnovna
in dopolnilna obdelava tal, setev, gnojenje, varstvo rastlin, žetev, transport
pridelka in pobiranje in transport žetvenega ostanka - slame), emisije, ki
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nastanejo zaradi uhajanja N2O iz gnojil v ozračje in podtalnico in emisije
iz proizvodnje mineralnih gnojil. Za izračun so podane povprečne vrednosti
porabe goriv za različne mehanizirane faze proizvodnega procesa omenjenih
poljščin. Emisije dušika (N) iz umetnih gnojil, so preračunane na emisije CO2
zaradi lažje primerjave vseh emisij CO2 pri pridelavi oljne ogrščice. Za količino
uporabljenega dušika (N) so uporabljeni podatki: Poraba mineralnih gnojil po
kulturah, Slovenija, 2008 (SURS). Količine za posamezne kulture so določene
na podlagi vzorčnega statističnega raziskovanja v katerega je bilo vključenih
11084 družinskih kmetij ter vsa kmetijska podjetja z rastlinsko pridelavo (SURS).
Emisije iz pridelave in predelave poljščin so primerjane z emisijami, ki nastanejo
pri uporabi biogenih goriv pridobljenih iz pridelka omenjenih poljščin. Emisije
CO2 bi bilo možno dodatno znižati z uporabo biogoriv (biodizla ali rastlinskega
olja) oziroma mešanice mineralnega dizelskega goriva in biogoriva za pogon
kmetijskih strojev.
OPISI OSTALIH PROJEKTOV
CIVITAS – ELAN, Rastlinsko olje za pogon vozil, 7. okvirni program EU za
raziskave, tehnološki razvoj in predstavitve
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.
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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
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. Za eksperimente smo
uporabili rafinirano rastlinsko olje (pod 10 ppm fosforja). Cilj različnih meritev
je ugotoviti učinek rastlinskega olja, kot pogonskega goriva na življenjsko dobo
in zanesljivost delovanja motorjev testnih vozil in stacionarnega laboratorijskega
motorja ter njegov vpliv na okolje. Opravili smo meritve porabe goriva, ugotavljali
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Predstavitev delovanja vozila na pogon na dva goriva (za pogon je namenjeno mineralno dizelsko gorivo in čisto rastlinsko olje, PPO 100 %) komisiji EU za oceno
izvajanja projekta v okvirju evropskega projekta CIVITAS – ELAN

smo moč motorjev ter sestavo izpušnih plinov glede količine škodljivih snovi.
Analize meritev so pokazale da se v izpušnih plinih dizelskih motorjev, ki jih
poganja rastlinsko olje ne pojavljajo povečane emisije škodljivih snovi razen
NOx, ki je rahlo povečan. Opravljene so analize motornega olja glede vsebnosti
obrabnih kovin ter njegove kakovosti za dva traktorja, eno terensko vozilo in
laboratorijski motor. Rezultati analiz so pokazali da rastlinsko olje uporabljeno
za pogon dizelskih motorjev ni povzročilo poškodb motorjev. Opravljene so
tudi različne diseminacijske aktivnosti: izdaja publikacije in zloženke o uporabi
rastlinskega olja za pogon vozil, seminar, predstavitev na sejmih itn.
Proučevanje vpliva alternativnih načinov obdelave tal na izboljšanje rodovitnosti
tal in povečanje humusa v tleh ter zmanjšanje izpustov CO2 v ozračje, Ciljni
raziskovalni projekti (CRP)
Klimatske spremembe lahko vplivajo v pozitivnem in negativnem smislu na
kmetijsko pridelavo. Nekatere ugotovitve so pokazale, da višje temperature
podaljšajo rastno sezono, povečani nivo ogljikovega dioksida v ozračju pa
lahko pomeni višje pridelke določenih rastlin. Toplejša klima in zmanjševanje
založenosti tal z vodo pa lahko povzroči probleme s pridelavo in večje potrebe
po namakanju. Vpliv kmetijstva na klimatske spremembe je dvojni, kot ponor
in obenem vir ogljikovega dioksida. Ogljikov dioksid se veže iz atmosfere in
pretvarja v ogljik vezan v rastlinah, ki se pri razkroju ponovno vrača v atmosfero.
Konzervacijska obdelava, rastlinski pokrov, organska pridelava in kolobar lahko
drastično povečajo količine ogljika uskladiščenega v tleh.
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Zakonitosti mehanike tal (napetost in raztezek tal) veljajo v primeru če tla
proučujemo kot kontinuirana telesa. Po delovanju zunanje sile na tla (npr.
obdelava tal) prihaja do intenzivnega raztezka in napetosti v tleh, ki povzroči
zlom tal in njegovo spremembo v strukturi in gostoti. Pri obdelovanju tal z
orodji oziroma stroji za obdelavo zmeraj delujemo z neko silo na strukturo tal,
ki smo jo našli v momentu obdelave. Z delovanjem sile na tla nastaja nova
struktura tal. Mehansko stanje tal pred in po obdelavi bomo poskušali razložiti
z zakonitosti mehanike tal (napetost in raztezek tal) veljajo v primeru če tla
proučujemo kot kontinuirana telesa. Po delovanju zunanje sile na tla (npr.
obdelava tal) prihaja do intenzivnega raztezka in napetosti v tleh, ki povzroči
zlom tal in njegovo spremembo v strukturi in gostoti. Pri obdelovanju tal z
orodji oziroma stroji za obdelavo zmeraj delujemo z neko silo na strukturo
tal, ki je obstajala pred začetkom mehanske obdelave. Z delovanjem sile na tla
nastaja nova struktura tal oziroma prihaja do povečave prostornine v primerjavi
s prostornino pred obdelavo. V novo ustvarjeni strukturi nastanejo dodatne
zračne luknje, pojavlja pa se tudi večje število manjših delcev tal na, katere
več ne moremo aplicirati zakonitosti, ki veljajo za napetosti v kontinuiranih
telesih oziroma v tleh pred obdelavo. Zato bomo mehansko stanje tal pred in
po obdelavi razložili z uporabo metode horizontalnega penetrometriranja. Za ta
namen smo delali na pripravi izboljšane izvedbe horizontalnega elektronskega
penetrometra (razvit na Oddelku za kmetijsko tehniko) ter pregledu relevantne
literature s tega področja.
Efficient 20, 7. okvirni program EU za raziskave, tehnološki razvoj in
predstavitve
Projekt je usmerjen v prihranek goriva za pogon kmetijske mehanizacije v
skladu z EU cilji za zmanjševanje porabe energije za 20% do leta 2020, zaradi
zmanjševanja emisij toplogrednih plinov. V projekt so vključene naslednje
evropske države: Francija (nosilka projekta), Velika Britanija, Italija, Nemčija,
Poljska, Avstrija, Slovenija, Španija in Belgija. Slovenska partnerja na projektu
sta Kmetijski inštitut Slovenije, Oddelek za tehniko in Kmetijsko gozdarska
zbornica Slovenije. Na zmanjševanje porabe goriva v kmetijstvu lahko v veliki
meri vplivajo uporabniki traktorjev in kmetijske mehanizacije z nekaterimi
ukrepi, kot so: pravilno vzdrževanje in nastavljanje strojev, zmanjševanje števila
prehodov npr. pri obdelavi tal z uporabo metod za reducirano obdelavo tal
oziroma direktno setev, precizno kmetovanje, uporaba sodobnih traktorjev z
izboljšanimi motorji in transmisijami itn.
V začetnem delu projekta bo spremljana poraba goriva na traktorjih pri opravljanju
različnih kmetijskih in gozdarskih opravil s standardnimi mehaniziranimi postopki
(na nekaj kmetijah so zajete tudi gozdarske aktivnosti). Na osnovi analize porabe
goriva bodo definirani načini za zmanjševanje porabe goriva in pri ponovnem
opravljanju enakih opravil z vpeljanimi izboljšavami izmerjeni prihranki pri
porabi goriva. V drugi polovici prejšnjega leta so bile izbrane testne kmetije, ki
bodo vključene v meritve porabe goriva pri različnih delovnih operacijah. Kmetije
so različne velikosti, usmerjene predvsem v mešano živinorejsko-poljedelsko
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porazdeljene ciljne površine. Pri nanašanju fitofarmacevtskih sredstev v trajnih
nasadih ni mogoče dosegati ciljne površine v prostoru samo s hidravlično
energijo, zato kot nosilca kapljic uporabimo zračni tok, ki ga ustvari ventilator
pršilnika. Zaradi kompleksnosti zahtev, ki se postavljajo pred pršilnike ter
zahtev glede zmanjševanja porabe fitofarmacevtskih sredstev in energije ter
razbremenitve izvajalca postopka smo zasnovali, naredili in nadgradili pršilnik,
ki z agrotehničnega stališča omogoča:
– zmanjšanje porabe fitofarmacevtskih sredstev
– zmanjšanje izgub zaradi zanašanja in posledično zmanjšanje obremenitve
okolja
– povečani učinek dela
– zmanjševanje psihofizične obremenitve uporabnika

Merjenje porabe goriva pri osnovni obdelavi tal

pridelavo in se nahajajo v različnih delih Slovenije, opremljene pa so s starejšimi
in sodobnimi izvedbami traktorjev, kar bo dalo realno oceno stanja glede porabe
goriva v kmetijstvu. V pripravi je tudi izobraževanje za uporabnike traktorjev, ki
želijo zmanjšati porabo goriva pri opravljanje delovnih operacij s traktorji. Projekt
bo omogočil aktivno mreženje vseh projektnih partnerjev in drugih akterjev s
področja kmetijstva, vladnih ustanov, proizvajalcev in prodajalcev traktorjev,
strokovnih združenj itn. Naredili smo tudi analizo različnih merilnih metod za
določanje porabe goriva testnih traktorjev in začeli smo z meritvami porabe
goriva v eksploatacijskih pogojih na omenjenih kmetijah. Za ugotavljanje porabe
goriva je določena volumetrična metoda, kot najbolj enostavna in zanesljiva
za uporabo na kmetijah.
EUREKA – MSASN, slovensko - izraelski bilateralni projekt
Zahtevam po vse večji učinkovitosti in ekonomičnosti mehaniziranih postopkov
nanašanja fitofarmacevtskih sredstev, psihofizični razbremenitvi upravljalca stroja,
zmanjševanju negativnega vpliva stroja in postopka na okolje ni mogoče ugoditi
brez uvajanja sodobnih strojev in postopkov za nanašanje fitofarmacevtskih
sredstev. Vse strožji okoljski predpisi postavljajo nove zahteve tako za postopke
kot za stroje. Varstvo rastlin se lahko izvaja na različne načine, danes pa
še vedno prevladujejo kemični postopki zaščite. V kmetijstvu se uporablja
škropilnice za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev na ploskovno porazdeljene
ciljne površine in pršilniki za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev na prostorsko
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Pršilnik omogoča kontrolirano nanašanje fitofarmacevtskih sredstev na ciljne
površine v prostoru habitusa dreves sadovnjaka. Celoten sistem pa je sestavljen
iz treh enot in sicer pogonskega stroja, pršilnika in krmilne nadgradnje. Sistem
bo omogočal nanos predvidene optimalne količine fitofarmacevtskih sredstev v
odvisnosti od oddaljenosti, velikosti in gostote listne mase tretiranih dreves na
posamezni lokaciji. S tem se bo zmanjšala poraba in odnašanje fitofarmacevtskih
sredstev ob enaki učinkovitosti. S tem bomo dosegli zmanjšanje obremenitve
okolja (tla, podtalnica, zrak, rastline) s fitofarmacevtskimi sredstvi ter porabo
energije za izvedbo ukrepa (s tem se je tudi zmanjšala obremenitev okolja s
toplogrednimi plini).
V projektu smo kot pogonski stroj uporabili traktor Agromehanika AGT 835,
ki je konstrukcijsko prilagojen za delo v trajnih nasadih. V lanskem letu so
bile opravljene preliminarne raziskave pri delu s pršilnikom v sadovnjaku.
Rezultati omenjenih raziskav predstavljajo osnovo za dodelavo stroja in za
njegove izboljšave.

LABORATORIJ ZA KMETIJSKO STROJNIŠTVO
Laboratorij za kmetijsko strojništvo se nahaja na lokaciji Jable, Loka pri Mengšu.
Začetki laboratorija segajo v petdeseta leta prejšnjega stoletja. Sedaj je laboratorij
opremljen s sodobno merilno opremo za opravljanje najzahtevnejših meritev
na kmetijskih strojih in napravah ter v kmetijski procesni tehniki. Kmetijske
traktorje, stroje in naprave v okvirju laboratorija posebej prirejamo za potrebe
eksperimentalnega dela za raziskovalne naloge, razvojne naloge za industrijo,
demonstracije, šolske namene itn. Laboratorij smo že v letu 2003 delno prenovili
(nova betonska ploščad), leta 2004 pa smo opravili posodobitev merilne zavore za
ugotavljanje moči traktorjev in motorjev ter dokončali večnamensko testno napravo,
ki omogoča preizkušanje traktorjev in kmetijskih strojev v simuliranih pogojih.
Omenjena naprava omogoča časovno pospešeno testiranje strojev in traktorjev
ter zniževanje stroškov testiranja. V letu 2005 je bila narejena testna ploščad za
ugotavljanje statične meje prevrnitve traktorjev in kmetijskih priključnih strojev.
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V letu 2007 smo pridobili avtomatizirano napravo za proizvodnjo rastlinskega
olja za energetske namene na decentralizirani način.
V opremo laboratorija spada tudi eksperimentalni traktor moči 110 kW z
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omogoča spremljanje delovanja traktorjev in kmetijskih strojev v delu. Že vrsto
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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 in podiplomske naloge v sklopu
laboratorija.
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10. JEJČIČ, Viktor. Košnja z vrtnimi traktorji. Moj mali svet, avg. 2010, letn. 42, št. 8, str. 3031, fotogr. [COBISS.SI-ID 3365480]
11. JEJČIČ, Viktor. Lamborghini R3 EVO 110. Teh. narava, 2010, letn. 14, št. 4, str. 5-8, fotogr.,
graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3377000]
12. JEJČIČ, Viktor. Landini 5-110H. Teh. narava, 2010, letn. 14, št. 4, str. 11-14, fotogr., graf.
prikazi. [COBISS.SI-ID 3377256]
13. JEJČIČ, Viktor. Lindner Geotrac 94. Teh. narava, 2010, letn. 14, št. 4, str. 17-20, fotogr.,
graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3377512]
14. JEJČIČ, Viktor. Majhne in okretne. Moj mali svet, apr. 2010, letn. 42, št. 4, str. 30, fotogr.
[COBISS.SI-ID 3280488]
15. JEJČIČ, Viktor. Marsičesa se lahko lotimo sami. Moj mali svet, mar. 2010, letn. 42, št. 3,
str. 30-31, ilustr. [COBISS.SI-ID 3244392]
16. JEJČIČ, Viktor. McCormick T 110 max (T3). Teh. narava, 2010, letn. 14, št. 2, str. 10-12,
fotogr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3296616]
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17. JEJČIČ, Viktor. Motorne kose z nitko tudi za ekološko osveščene. Moj mali svet, jul. 2010,
letn. 42, št. 7, str. 29-30, fotogr. [COBISS.SI-ID 3389800]

40. POJE, Tomaž. Brez tehnike ne gre : Agra 2010. Sad (Krško), sep. 2010, letn. 21, št. 9, str.
25-26. [COBISS.SI-ID 3390312]

18. JEJČIČ, Viktor. Sejalnice za presledno setev. Moj mali svet, maj 2010, letn. 42, št. 5, str.
28-29, fotogr. [COBISS.SI-ID 3293032]

41. POJE, Tomaž. Brez tehnike ne gre : Električne škarje za rez 25 4WD. Sad (Krško), jan.
2010, letn. 21, št. 1, str. 23-24. [COBISS.SI-ID 3214952]

19. JEJČIČ, Viktor. Stiskalnice za rastlinsko olje. Moj mali svet, jan. 2010, letn. 42, št. 1, str.
24-25, fotogr., graf. prikaz. [COBISS.SI-ID 3215208]

42. POJE, Tomaž. Brez tehnike ne gre : Krško 2010 - Dnevi sadjarsko-vinogradniške tehnike.
Sad (Krško), jul.-avg. 2010, letn. 21, št. 7-8, str. 30. [COBISS.SI-ID 3353704]

20. JEJČIČ, Viktor. Stroji za pobiranje listja. Moj mali svet, okt. 2010, letn. 42, št. 10, str. 3940, fotogr. [COBISS.SI-ID 3407208]

43. POJE, Tomaž. Brez tehnike ne gre : Sejem Agriest. Sad (Krško), feb. 2010, letn. 21, št. 2,
str. 21-22. [COBISS.SI-ID 3245416]

21. JEJČIČ, Viktor. Strojno čiščenje snega. Moj mali svet, dec. 2010, letn. 42, št. 12, str. 28,
fotogr. [COBISS.SI-ID 3467624]

44. POJE, Tomaž. Brez tehnike ne gre : Varnost ima prednost. Sad (Krško), maj 2010, letn.
21, št. 5, str. 26. [COBISS.SI-ID 3293544]

22. JEJČIČ, Viktor. Valtra N 142. Teh. narava, 2010, letn. 14, št. 2, str. 5-8, fotogr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3296360]

45. POJE, Tomaž. Brez tehnike ne gre : Zmagovalci Intervitis Interfructe. Sad (Krško), jun.
2010, letn. 21, št. 6, str. 25-26. [COBISS.SI-ID 3320424]

23. JEJČIČ, Viktor. Visokotlačni čistilniki za vrtno uporabo. Moj mali svet, nov. 2010, letn.
42, št. 11, str. 28-29, fotogr. [COBISS.SI-ID 3438440]

46. POJE, Tomaž. Jable 2010 : 13. slovensko srečanje ljubiteljev stare kmetijske tehnike. Teh.
narava, 2010, letn. 14, št. 3, str. 26-27, fotogr. [COBISS.SI-ID 3376744]

24. JEJČIČ, Viktor. Zamenjava olja. Moj mali svet, feb. 2010, letn. 42, št. 2, str. 28-29, fotogr.
[COBISS.SI-ID 3232360]

47. POJE, Tomaž. Mach 4 - Quadtrack : novost podjetja Antonio Carraro. Kmeč. glas, 20. okt.
2010, leto 67, št. 42, str. 11. [COBISS.SI-ID 3431784]

25. JEJČIČ, Viktor. Zmanjševanje škodljivih snovi v izpušnih plinih dizelskih motorjev. Stroji,
jun. 2010, št. 20, str. 38-41, fotogr., ilustr. [COBISS.SI-ID 3327848]

48. POJE, Tomaž. Maziva in goriva za kmetijsko mehanizacijo : predavanje na Kmetijskem
inštitutu Slovenije. Kmeč. glas, 6. jan. 2010, letn. 67, št. 1, str. 10. [COBISS.SI-ID 3213928]

26. JEJČIČ, Viktor. Motomeccanica - Ballila. Teh. narava, 2010, letn. 14, št. 4, str. 43-44, ilustr.
[COBISS.SI-ID 3378280]

49. POJE, Tomaž. Najavljena destimulacija : Bioplin - velik potencial v kmetijstvu. Kmeč. glas,
6. okt. 2010, leto 67, št. 40, str. 11. [COBISS.SI-ID 3420264]

27. JEJČIČ, Viktor. SFV/Vierzon. Teh. narava, 2010, letn. 14, št. 5, str. 29-30, ilustr. [COBISS.
SI-ID 3465832]

50. POJE, Tomaž. Nakup - odločilni tehnični popdatki in cena. Teh. narava, 2010, letn. 14,
št. 2, str. 36-37, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3297384]

28. POJE, Tomaž. Biogas in slovenia. Mezőgazd. tech., jan. 2010, str. 48-50. [COBISS.SI-ID 
3247720]

51. POJE, Tomaž. Novosti za traktoriste. Teh. narava, 2010, letn. 14, št. 5, str. 30, fotogr.
[COBISS.SI-ID 3466088]

29. POJE, Tomaž. Brez tehnike ne gre : EIMA International 2010, Bologna. Sad (Krško), dec.
2010, letn. 21, št. 12, str. 21-22. [COBISS.SI-ID 3468904]

52. POJE, Tomaž. Obdelava tal za koruzo : konvencionalna obdelava ali konzervacijski način. Glas dežele, feb. 2010, letn. 4, št. 2, str. 8 (priloga: Saditev krompirja in setev koruze).
[COBISS.SI-ID 3241320]

30. POJE, Tomaž. Brez tehnike ne gre : Mehanizirano pobiranje in predelava ostankov po
rezi. Sad (Krško), okt. 2010, letn. 21, št. 10, str. 21-23. [COBISS.SI-ID 3419752]
31. POJE, Tomaž. Hrup. Teh. narava, 2010, letn. 14, št. 4, str. 39-40, fotogr., graf. prikazi.
[COBISS.SI-ID 3378024]
32. POJE, Tomaž. Kosilnica SIP Opticut 260. Teh. narava, 2010, letn. 14, št. 3, str. 9-11, fotogr.
[COBISS.SI-ID 3376232]
33. POJE, Tomaž. Kultivator Einbőck Hurricane 300 RF s prigrajeno sejalnico. Teh. narava,
2010, letn. 14, št. 2, str. 14-16, fotogr. [COBISS.SI-ID 3296872]
34. POJE, Tomaž. Obračalni plug Kvernerland LS 100-200. Teh. narava, 2010, letn. 14, št. 5,
str. 9-12, fotogr. [COBISS.SI-ID 3465064]
35. POJE, Tomaž. Planirno-snežna deska Gorenc 35 VH. Teh. narava, 2010, letn. 14, št. 5, str.
15-17, fotogr. [COBISS.SI-ID 3465320]
36. POJE, Tomaž. Stabilnost traktorja s priključkom. Teh. narava, 2010, letn. 14, št. 2, str.
30-31, fotogr., ilustr. [COBISS.SI-ID 3297128]
37. POJE, Tomaž. Vizija nič v kmetijstvu. Teh. narava, 2010, letn. 14, št. 3, str. 17-18, fotogr.
[COBISS.SI-ID 3376488]
1.05 Poljudni članek
38. JEJČIČ, Viktor. Sadjarsko-vinogradniški traktorji. Kmeč. glas, 24. mar. 2010, letn. 67, št.
12. [COBISS.SI-ID 3268456]
39. POJE, Tomaž. Brez (stare) tehnike ne gre : Jable 2010. Sad (Krško), jul.-avg. 2010, letn.
21, št. 7-8, str. 29. [COBISS.SI-ID 3353448]
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53. POJE, Tomaž. Rastlinsko olje za pogon vozil : seminar na Kmetijskem inštitutu Slovenije.
Kmeč. glas, 17. mar. 2010, letn. 67, št. 11, str. 12. [COBISS.SI-ID 3259752]
54. POJE, Tomaž. Traktorist in pesticidi. Teh. narava, 2010, letn. 14, št. 5, str. 23-26, fotogr.
[COBISS.SI-ID 3465576]
1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)
55. POJE, Tomaž. Podpore in ovire pri razvoju kmetijskih bioplinarn v Sloveniji. V: GERMŠEK,
Blaž (ur.). Zbornik referatov. Maribor: Kmetijsko gozdarski zavod, 2010, str. 19-22, tabela,
fotogr., zvd. [COBISS.SI-ID 3474280]
1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
56. GODEŠA, Tone. Zbijanje njivskih tal kot posledica večkratnih prehodov vozil = Soil
compaction as a result if multiple pass of vehicles. V: KOCJAN  AČKO, Darja (ur.), ČEH,
Barbara (ur.). Novi izzivi v poljedelstvu 2010 : zbornik simpozija : proceedings of symposium,
Rogaška Slatina, [2. in 3. december] 2010. Ljubljana: Slovensko agronomsko društvo, 2010,
str. 89-95. [COBISS.SI-ID 3479144]
57. JEJČIČ, Viktor, POJE, Tomaž. Možnosti uporabe kmetijske biomase za energetske namene
v Sloveniji = Utilization possibilities of biomass from agriculture as an energy supply in
Slovenia = Mogućnost upotrebe biomase iz poljoprivrede za energetske svrhe u Sloveniji.
V: KOŠUTIĆ, Silvio (ur.). Aktualni zadaci mehanizacije poljoprivrede : zbornik radova 38.
Međunarodnog simpozija iz područja mehanizacije poljoprivrede, Opatija, 22. - 26. veljače
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2010 : proceedings of the 38. International Symposium on Agricultural Engineering, Opatija,
Croatia, 22.-26. February 2010. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zavod za
mehanizaciju poljoprivrede, 2010, str. 345-354, ilustr. [COBISS.SI-ID 3234664]
58. POJE, Tomaž. Bioplin v kmetijstvu. V: Metan : od zemeljskega plina do biometana, Jesenice,
oktober 2010 : strokovni posvet : za čisto Slovenijo. Jesenice: Občina Jesenice: Jeko-in: Enos,
2010, [6 str.]. [COBISS.SI-ID 3434344]
59. POJE, Tomaž. Pomen varnostnih konstrukcij na traktorjih za varnost traktoristov = The
importance of protective structure for the safety of tractor drivers. V: KOCJAN AČKO, Darja
(ur.), ČEH, Barbara (ur.). Novi izzivi v poljedelstvu 2010 : zbornik simpozija : proceedings
of symposium, Rogaška Slatina, [2. in 3. december] 2010. Ljubljana: Slovensko agronomsko
društvo, 2010, str. 272-276. [COBISS.SI-ID 3480936]
60. POJE, Tomaž. Slovenska zakonodaja - gonilo in ovira za razvoj kmetijskih bioplinskih
naprav = Slovenian legislation - driving power and obstacle to the development of agricultural
biogas plants. V: KOCJAN AČKO, Darja (ur.), ČEH, Barbara (ur.). Novi izzivi v poljedelstvu
2010 : zbornik simpozija : proceedings of symposium, Rogaška Slatina, [2. in 3. december]
2010. Ljubljana: Slovensko agronomsko društvo, 2010, str. 277-283. [COBISS.SI-ID 3481192]
61. POJE, Tomaž. Stanje traktorske tehnike v Sloveniji = State of tractor pool in Slovenia =
Stanje traktorske tehnike u Sloveniji. V: KOŠUTIĆ, Silvio (ur.). Aktualni zadaci mehanizacije poljoprivrede : zbornik radova 38. Međunarodnog simpozija iz područja mehanizacije
poljoprivrede, Opatija, 22. - 26. veljače 2010 : proceedings of the 38. International Symposium
on Agricultural Engineering, Opatija, Croatia, 22.-26. February 2010. Zagreb: Sveučilište u
Zagrebu, Agronomski fakultet, Zavod za mehanizaciju poljoprivrede, 2010, str. 67-74, graf.
prikazi. [COBISS.SI-ID 3235176]
62. POJE, Tomaž. Zakonski okviri za proizvodnjo bioplina in prodajo elektrike v Sloveniji =
Legal framework for biogas production and selling electricity in Slovenia = Zakonski okviri
za proizvodnju bioplina i prodaju električne energije u Sloveniji. V: KOŠUTIĆ, Silvio (ur.).
Aktualni zadaci mehanizacije poljoprivrede : zbornik radova 38. Međunarodnog simpozija iz
područja mehanizacije poljoprivrede, Opatija, 22. - 26. veljače 2010 : proceedings of the 38.
International Symposium on Agricultural Engineering, Opatija, Croatia, 22.-26. February 2010.
Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zavod za mehanizaciju poljoprivrede,
2010, str. 335-343, ilustr. [COBISS.SI-ID 3234408]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci
68. MAGÓ, László, JEJČIČ, Viktor, HAJDÚ, József, POJE, Tomaž, FENYVESI, László. Solid
biomass potential from agriculture in Hungary and Slovenia. V: Proceedings of the 34nd Conference on R&D in Agricultural Engineering, Gödöllo - Hungary, 2. february 2010 : [Abstracts].
Gödöllo: Szent István University, Faculty of Engineering, Hungarian Institute of Agricultural
Engineering, [2010], str. 32-33. [COBISS.SI-ID 3248232]
69. POJE, Tomaž. Possibility of biogas production in Slovenia. V: Proceedings of the 34nd
Conference on R&D in Agricultural Engineering, Gödöllo - Hungary, 2. february 2010 : [Abstracts]. Gödöllo: Szent István University, Faculty of Engineering, Hungarian Institute of
Agricultural Engineering, [2010], str. 33. [COBISS.SI-ID 3247976]
1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci
70. POJE, Tomaž. Stabilnost traktorja pri delu v vinogradu in sadovnjaku. V: Dnevi sadjarskovinogradniške tehnike Krško 2010 : 19.-20. junij 2010, kmetija Žaren, Nemška vas 1, Leskovec
pri Krškem : [povzetki strokovnih predavanje]. Novo mesto: Kmetijsko gozdarski zavod Novo
mesto, 2010, str. 17. [COBISS.SI-ID 3329128]
1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
71. VRŠČAJ, Borut, GODEŠA, Tone. GIS modeliranje prehodnosti terena za potrebe slovenske
vojske. V: PERKO, Drago (ur.), ZORN, Matija (ur.). Geografski informacijski sistemi v Sloveniji
2009-2010, (GIS v Sloveniji, 10). Ljubljana: Založba ZRC, 2010, str. 41-53, ilustr. [COBISS.
SI-ID 3412328]
1.22 Intervju
72. POJE, Tomaž. V Sloveniji potenciala za najmanj 86 megavatov bioplinskih elektrarn. Energetika.net, 15. jun. 2010, [2] str. http://www.energetika.net/novice [COBISS.SI-ID 3364968]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA
1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci
63. JEJČIČ, Viktor. Aktualni projekti na področju obnovljivih virov energije v k[me]tijstvu. V:
BRUNI, Paolo. Nove poti zadružništva : gradivo posveta. Ljubljana: Zadružna zveza Slovenije,
2010, 6 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3255656]
64. JEJČIČ, Viktor, POJE, Tomaž. Potencial kmetijske biomase za energetske namene v Sloveniji. V: JEJČIČ, Viktor (ur.). Kmetijska biomasa za energetske namene : Zbornik seminarja,
Ljubljana, Kmetijski inštitut Slovenije, 31. 08. 2010. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije,
2010, str. 1-11. [COBISS.SI-ID 3400296]
65. POJE, Tomaž. Kmetijske bioplinske naprave in glavna zakonodaja na tem področju v
Sloveniji. V: BRUNI, Paolo. Nove poti zadružništva : gradivo posveta. Ljubljana: Zadružna
zveza Slovenije, 2010, 6 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3255400]
66. POJE, Tomaž. Ohranjanje stare kmetijske tehnike. V: CARLEVARIS, Branko (ur.), ČRV,
Rajko (ur.). Vipavska trgatev. 54. državno tekmovanje oračev Slovenije : Demonstracije kmetijske
tehnike : Oranje konjskih vpreg in starodobnikov. Nova Gorica: Kmetijsko gozdarski zavod
Nova Gorica, 2010, str. 14-15. [COBISS.SI-ID 3420520]
67. POJE, Tomaž. Postopki pobiranja in predelave ostankov po rezi v trajnih nasadih. V:
JEJČIČ, Viktor (ur.). Kmetijska biomasa za energetske namene : Zbornik seminarja, Ljubljana,
Kmetijski inštitut Slovenije, 31. 08. 2010. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2010, str. 1222. [COBISS.SI-ID 3400552]
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2.13 Elaborat, predštudija, študija
73. JEJČIČ, Viktor, KOLBL, Sabina. Emisije toplogrednih plinov pri pridelavi oljne ogrščice,
sončnice,koruze in pšenice za biogena goriva : poročilo za strokovno nalogo, (KIS - Poročila
o strokovnih nalogah, 127). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2010. 1 zv. (loč. pag.),
tabele. [COBISS.SI-ID 3294568]
74. JEJČIČ, Viktor. Rastlinsko olje za pogon vozil. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2010.
12 str., tabela, risba, fotogr., letak. [COBISS.SI-ID 3368296]
75. JEJČIČ, Viktor, POJE, Tomaž, RIBARIČ-LASNIK, Cvetka, ROMIH, Nadja, GODEŠA, Tone.
Determiniranje uporabnega potenciala kmetijske biomase in definiranje okolju prijaznih tehnologij za njeno izrabo = Determination of the applied potential of agricultural biomass and
definition of environmental friendly technologies used for its exploitation : zaključno poročilo
o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na projektu ciljnega raziskovalnega programa
(CRP) »Konkurenčnost Slovenije 2006-2013«, (KIS - Poročila o raziskovalnih nalogah, 343).
Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2010. 19 f. [COBISS.SI-ID 3407976]
76. POJE, Tomaž. Report on the number of newly registered tractors in Slovenia from january
to april 2010 : ordered by: Antonio Carraro spa, Italy, (KIS - Študije po naročilu). Ljubljana:
Kmetijski inštitut Slovenije, 2010. 6 f., tabele. [COBISS.SI-ID 3300712]
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77. POJE, Tomaž. Report on the number of newly registered tractors in Slovenia from january
to december 2009 : ordered by: Antonio Carraro spa, Italy, (Študije po naročilu). Ljubljana:
Kmetijski inštitut Slovenije, 2010. 6 f., tabele. [COBISS.SI-ID 3210088]

91. JEJČIČ, Viktor. Decentralizirana proizvodnja olja na kmetijah : predavanje na seminarju
z naslovom Možnost puorabe rastlinskega olja za pogon vozil v okviru projekta Civitas-Elan
Intelligent Energy Europe, Ljubljana, 4. mar. 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 3238504]

2.24 Patent

92. JEJČIČ, Viktor. Decentralizirana proizvodnja olja za pogonsko gorivo : predavanje na
konferenci SLOBIOM Obnovljiva in učinkovita raba energije za Slovenijo do 2030, Ljubljana,
15. mar. 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 3253608]

78. JEJČIČ, Viktor, HOČEVAR, Marko, GODEŠA, Tone, HERAKOVIČ, Niko. Pršilnik za ciljno
nanašanje fitofarmacevtskih pripravkov v trajnih nasadih : SI 22903 (A), 2010-05-31. Ljubljana:
Patentna pisarna, 2010. [COBISS.SI-ID 34102021]

93. JEJČIČ, Viktor. Mikro in male bioplinske naprave od ideje do zasnove : predavanje na
seminarju Obnovljivi viri energije na kmetijah: bioplin in lesna biomasa, Ljubljana, 15. dec.
2010. 2010. [COBISS.SI-ID 3485032]

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

94. JEJČIČ, Viktor. Možnosti proizvodnje bioplina v kmetijstvu : predavanje na seminarju
Bioplin v kmetijstvu v okviru projekta Biogas for Eastern Europe, Ljubljana, 23. feb. 2010.
2010. [COBISS.SI-ID 3230312]

79. JEJČIČ, Viktor, POJE, Tomaž, GODEŠA, Tone. Rastlinska olja za pogon vozil, (CIVITAS,
2010). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2010. 1 zloženka ([6] str.), fotogr. [COBISS.
SI-ID 3289448]

95. JEJČIČ, Viktor. Od oljne ogrščice do biodizla : predavanje na seminarju Obnovljivi viri
energije v kmetijstvu, Naklo, 16. dec. 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 3485544]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

96. JEJČIČ, Viktor. Potencial kmetijske biomase in tehnologija pridelave : predavanje na seminarju z naslovom Možnosti uporabe kmetijske biomase za energetske namene, Ljubljana,
31. avg. 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 3393640]

3.11 Radijski ali TV dogodek
80. POJE, Tomaž. Bioplin - prednosti in slabosti proizvodnje, zakonske zahteve, pomen za
okolje. Medvode: TV Medvode, posebna oddaja Otvoritev bioplinske naprave Petrač, 23. jun.
2010. [COBISS.SI-ID 3364712]
81. POJE, Tomaž. Pomen bioplina - otvoritev bioplinske naprave Petrač. Ljubljana: Televizija
A kanal, oddaja Svet na Kanalu A, 14. jun. 2010. [COBISS.SI-ID 3363944]
82. POJE, Tomaž. Pomen bioplina - otvoritev bioplinske naprave Petrač. Ljubljana: Televizija
POP TV, oddaja 24 ur, 14. jun. 2010. [COBISS.SI-ID 3364200]
83. POJE, Tomaž. Stabilnost kombinacije traktorja in priključka. Ljubljana: Radio Slovenija 1,
1. program, oddaja Nasveti, 2. jun. 2010. [COBISS.SI-ID 3363432]
84. POJE, Tomaž. Stiskalnice za valjaste bale so lahko vzrok nesreč. Ljubljana: Radio Slovenija,
1. program, oddaja Nasveti, 8. jul. 2010. [COBISS.SI-ID 3363688]
85. POJE, Tomaž. Varstvo pred hrupom v kmetijstvu. Ljubljana: Radio Slovenija 1, 1. program,
oddaja Nasveti, 8. sep. 2010. [COBISS.SI-ID 3392616]
86. POJE, Tomaž. Za varnost morajo poskrbeti traktoristi. Ljubljana: Radio Slovenija 1, 1.
program, oddaja Nasveti, 30. mar. 2010. [COBISS.SI-ID 3272040]
87. POJE, Tomaž. Zakonske vzpodbude in ovire za razvoj bioplina v Sloveniji. Medvode: TV
Medvode, oddaja Novice med vodami - tedenski informativni pregled, 17. jun. 2010. [COBISS.
SI-ID 3364456]
88. POJE, Tomaž. Značilnosti traktorjev v Sloveniji in njihova uporabnost za alternativna goriva. Ljubljana: Radio Slovenija, 1. program, oddaja Za kmetovalce, 14. mar. 2010. [COBISS.
SI-ID 3254120]
3.15 Prispevek na konferenci brez natisa
89. GODEŠA, Tone. Predelava motorjev za pogon na rastlinska olja : predavanje na seminarju
z naslovom Možnost uporabe rastlinskega olja za pogon vozil v okviru projekta Civitas-Elan
Intelligent Energy Europe, Ljubljana, 4. mar. 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 3238248]
90. GODEŠA, Tone. Predelava oljne ogrščice v olje in uporaba olja za energetske namene
: predavanje na seminarju z naslovom Možnosti uporabe kmetijske biomase za energetske
namene, Ljubljana, 31. avg. 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 3392872]
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97. JEJČIČ, Viktor. Predelava kmetijske biomase za energetske namene : predavanje na seminarju z naslovom Možnosti uporabe kmetijske biomase za energetske namene, Ljubljana, 31.
avg. 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 3393384]
98. JEJČIČ, Viktor. Predstavitev dveh projektnih bioplinskih naprav (37 kW in 1 MW) : predavanje na seminarju v okviru projekta Biogas Regions z naslovom Bioplin - načrti, potenciali,
substrati, Ljubljana, 28. sep. 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 3413608]
99. JEJČIČ, Viktor. Predstavitev projekta Biogas Regions : predavanje na seminarju v okviru
projekta Biogas Regions z naslovom Bioplin - načrti, potenciali, substrati, Ljubljana, 28. sep.
2010. 2010. [COBISS.SI-ID 3413352]
100. JEJČIČ, Viktor. Uporaba rastlinskega olja za pogon vozil : predavanje na seminarju z
naslovom Možnost uporabe rastlinskega olja za pogon vozil v okviru projekta Civitas-Elan
Intelligent Energy Europe, Ljubljana, 4. mar. 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 3237992]
101. POJE, Tomaž. Biogas contribution to the 20 % RES target : predavanje na mednarodni
konferenci AEBIOM European Bioenrgy Conference, Bruselj, 30. jun. 2010. 2010. [COBISS.
SI-ID 3362920]
102. POJE, Tomaž. Biomasa trajnih nasadov za energetske namene : predavanje na seminarju
z naslovom Možnosti uporabe kmetijske biomase za energetske namene, Ljubljana, 31. avg.
2010. 2010. [COBISS.SI-ID 3393128]
103. POJE, Tomaž. Biometan : predavanje na seminarju Obnovljivi viri energije na kmetijah:
bioplin in lesna biomasa, Ljubljana, 15. dec. 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 3484776]
104. POJE, Tomaž. Bioplin, naprave za izrabo bioplina, izračun gospodarnosti sistemov : strokovno predavanje v okviru programa izobraževanja »Evropski energetski menedžer«, Ljubljana,
7. maj 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 3297896]
105. POJE, Tomaž. Bioplin, stanje in prihodnost proizvodnje bioplina v Sloveniji : predavanje
na seminarju Bioplin v kmetijstvu v okviru projekta Biogas for Eastern Europe, Hoče, 9. mar.
2010. 2010. [COBISS.SI-ID 3243368]
106. POJE, Tomaž. Bioplin, stanje in prihodnost proizvodnje bioplina v Sloveniji : predavanje
na seminarju Bioplin v kmetijstvu v okviru projekta Biogas for Eastern Europe, Ljubljana, 23.
feb. 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 3229288]
107. POJE, Tomaž. Družbena sprejemljivost bioplinskih naprav : predavanje na seminarju
Bioplin v kmetijstvu v okviru projekta Biogas for Eastern Europe, Hoče, 9. mar. 2010. 2010.
[COBISS.SI-ID 3244136]
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108. POJE, Tomaž. Družbena sprejemljivost bioplinskih naprav : predavanje na seminarju
Bioplin v kmetijstvu v okviru projekta Biogas for Eastern Europe, Ljubljana, 23. feb. 2010.
2010. [COBISS.SI-ID 3229800]

125. POJE, Tomaž. Vhodni substrati za proizvodnjo bioplina : predavanje na seminarju Bioplin
v kmetijstvu v okviru projekta Biogas for Eastern Europe, Hoče, 9. mar. 2010. 2010. [COBISS.
SI-ID 3434856]

109. POJE, Tomaž. Koruza kot energetska rastlina : predavanje na strokovnem srečanju Dan
koruze, Loka pri Mengšu, 15. sep. 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 3402600]

126. POJE, Tomaž, JODICE, Roberto. Kogeneracija z izrabo lesa, oljčnih in vinogradniških
ostankov : predavanje na konferenci Obnovljivi viri energije na čezmejnem območju Italija
- Slovenija, projekti v skupnem interesu, grad Dobrovo, 8. 0kt. 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 
3243624]

110. POJE, Tomaž. Majhne bioplinske naprave - zakaj jih še ni? : predavanje na seminarju v
okviru projekta Biogas Regions z naslovom Bioplin - načrti, potenciali, substrati, Ljubljana,
28. sep. 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 3412072]
111. POJE, Tomaž. Mikro bioplinarne, zakaj ne zaživijo v praksi - prednosti in pomanjkljivosti
: predavanje na prireditvi Zeleni festival ob Dnevu zemlje, Ptuj, 22. apr. 2010. 2010. [COBISS.
SI-ID 3289704]
112. POJE, Tomaž. Možnosti pridelave rastlinskega olja za pogon vozil v Sloveniji : predavanje na 11. mednarodni konferenci SLOBIOM Mednarodno sodelovanje za blažitev podnebnih
sprememb, Ljubljana, 8. jul. 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 3362408]

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa
127. POJE, Tomaž. Bioplin v kmetijstvu : predavanje na strokovnem srečanju Dan koruze,
Rakičan, 22. sep. 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 3405672]
3.25 Druga izvedena dela

113. POJE, Tomaž. Ohranitvena obdelava tal : predavanje na okrogli mizi v okviru Kmetijskoživilskega sejma AGRA: Rodovitna tla - temelj trajnostnega kmetijstva, Gornja Radgona, 23.
avg. 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 3386216]

128. POJE, Tomaž. Družbena sprejemljivost bioplinarn : predavanje na promocijskem dogodku v okviru projekta Biogas for Eastern Europe, Naklo, 30. mar. 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 
3272552]

114. POJE, Tomaž. Okolju prijaznejši traktorji : predavanje na seminarju Obnovljivi viri energije
v kmetijstvu, Naklo, 16. dec. 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 3485288]

129. POJE, Tomaž. Stanje in prihodnost bioplina v Sloveniji : predavanje na promocijskem
dogodku v okviru projekta Biogas for Eastern Europe, Naklo, 30. mar. 2010. 2010. [COBISS.
SI-ID 3272296]

115. POJE, Tomaž. Proizvodnja bioplina v Sloveniji : predavanje na konferenci SLOBIOM
Obnovljiva in učinkovita raba energije za Slovenijo do 2030, Ljubljana, 15. mar. 2010. 2010.
[COBISS.SI-ID 3253864]
116. POJE, Tomaž. Stanje in potencial kmetijskih bioplinskih naprav v Sloveniji : predavanje
na 11. mednarodni konferenci SLOBIOM Mednarodno sodelovanje za blažitev podnebnih
sprememb, Ljubljana, 8. jul. 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 3362664]
117. POJE, Tomaž. Stanje na področju bioplinskih naprav : predavanje na seminarju v okviru
projekta Biogas regions z naslovom Bioplin - načrti, potenciali, substrati, Ljubljana, 28. sep.
2010. 2010. [COBISS.SI-ID 3412584]
118. POJE, Tomaž. Stanje na področju bioplinskih naprav v Sloveniji : predavanje na seminarju
Obnovljivi viri energije na kmetijah: bioplin in lesna biomasa, Ljubljana, 15. dec. 2010. 2010.
[COBISS.SI-ID 3484520]
119. POJE, Tomaž. Stanje traktorske tehnike v Sloveniji : predavanje na seminarju z naslovom
Možnost uporabe rastlinskega olja za pogon vozil v okviru projekta Civitas-Elan Intelligent
Energy Europe, Ljubljana, 4. mar. 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 3237736]
120. POJE, Tomaž. Stroji za spravilo krme v hribovitih območjih : predavanje na izobraževanju
kmetijskih svetovalcev: Prireja mleka in mesa na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko
dejavnost, organizator: Kmetijski inštitut Slovenije in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije,
Ljubljana, 17. nov. 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 3460968]
121. POJE, Tomaž. Substrati za proizvodnjo bioplina : predavanje na seminarju Bioplin v
kmetijstvu v okviru projekta Biogas for Eastern Europe, Ljubljana, 23. feb. 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 3230056]
122. POJE, Tomaž. Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni iz bioplina : predavanje
na seminarju Bioplin v kmetijstvu v okviru projekta Biogas for Eastern Europe, Hoče, 9. mar.
2010. 2010. [COBISS.SI-ID 3243880]
123. POJE, Tomaž. Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni iz bioplina : predavanje
na seminarju Bioplin v kmetijstvu v okviru projekta Biogas for Eastern Europe, Ljubljana, 23.
feb. 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 3229544]

130. POJE, Tomaž. Stanje na področju bioplinskih naprav v Sloveniji : predavanje na predstavitvi študije z naslovom: Kmetijski potencial za proizvodnjo bioplina v Sloveniji, Nova Cerkev,
5. nov. 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 3446120]
131. POJE, Tomaž. Tehnične možnosti za okolju prijaznejše kmetovanje : predavanje v organizaciji Združenja za medsebojno pomoč - strojni krožek Ljubljana - vzhod, Ljubljana Polje, 26.
feb. 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 3230824]
132. POJE, Tomaž. Traktor in varnost : predavanje v okviru usposabljanja za predavatelje
varnega dela s traktorjem in traktorskimi priključki za biotehnično in gozdarsko srednjo šolo,
Novo mesto, 12. in 13. mar. 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 3254376]

SEKUNDARNO AVTORSTVO
Prevajalec
133. HENSHAW, Peter. Osupljivi traktorji : dejstva in podrobnosti : ilustrirana zakladnica
posebnosti, anekdot, mitov, strojniških podvigov in neverjetnih resnic za ljubitelje kmetijskih
traktorjev vsepovsod. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba, 2010. 192 str., ilustr. ISBN 978961-251-214-9. [COBISS.SI-ID 251128320]
Fotograf
134. JEJČIČ, Viktor. Rastlinsko olje za pogon vozil. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije,
2010. 12 str., tabela, risba, fotogr., letak. [COBISS.SI-ID 3368296]
135. JEJČIČ, Viktor, SKOK, Anton, POJE, Tomaž, GJERGEK, Toni. Bilten društva kmetijske
tehnike Slovenije - sekcije ljubiteljev stare kmetijske tehnike ob 13. slovenskem srečanju ljubiteljev stare kmetijske tehnike v Jablah pri Mengšu. Ljubljana: Društvo kmetijske tehnike
Slovenije, 2010. 31 str., fotogr., tabele. [COBISS.SI-ID 3325032]

124. POJE, Tomaž. Ustrezna pogodba - temelj dobrega partnerstva pri zagotavljanju substratov : predavanje na seminarju v okviru projekta Biogas regions z naslovom Bioplin - načrti,
potenciali, substrati, Ljubljana, 28. sep. 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 3413096]
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Oddelek za ekonomiko kmetijstva
Predstojnik:
dr. Miroslav Rednak, univ. dipl. ekon.

Konec leta 2010 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. Oddelek je v letu 2010 zaključil z
raziskovalnim delom na štirih projektih, pri čemer je bil pri enem projektu nosilec
raziskav, pri treh pa je nastopal kot sodelujoča raziskovalna institucija. Prav tako
kot sodelujoča institucija pa si je v okviru novega razpisa CRP, ki je bil izveden
v sredini istega leta, uspel zagotoviti delo na treh novih raziskovalnih projektih.
Mednarodni projekt sodelovanja iz 7. okvirnega programa EU, je bil po dveh
letih raziskovalnega dela, v letu 2010 uspešno zaključen. Strokovno delo je bilo
že tradicionalno pretežno osredotočeno na izvajanje rednih nalog po naročilu
resornega Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP).
NASLOVI NALOG ODDELKA IN PODROČIJ DELA

RAZISKOVALNO IN RAZVOJNO DELO
Presoja ukrepov kmetijske politike z vidika podnebnih sprememb (V4-0486)
Nosilka: dr. Tina Volk
Optimiranje proizvodnih postopkov za povečevanje dodane vrednosti v kmetijstvu
(V4-0409)
Nosilec: dr. Stane Kavčič, BF Oddelek za zootehniko
Nosilec KIS: dr. Miroslav Rednak
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
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Optimiranje sistema spremljanja politike razvoja podeželja v Sloveniji (V4-0534)
Nosilec: dr. Luka Juvančič, BF Oddelek za zootehniko
Nosilka KIS: dr. Tina Volk
Slovenska oskrbna veriga z živili v luči strukturnih sprememb v trgovini na
drobno (V4-1002)
Nosilec: dr. Aleš Kuhar, BF Oddelek za zootehniko
Nosilka KIS: dr. Tina Volk
Parametri trajnostnega kmetijstva (V4-1063)
Nosilka: dr. Renata Slabe Erker, Inštitut za ekonomska raziskovanja
Nosilec KIS: Tomaž Cunder
Presoja razvojnih možnosti slovenskega kmetijstva do leta 2020 (V4-1064)
Nosilec: dr. Stane Kavčič, BF Oddelek za zootehniko
Nosilec KIS: dr. Miroslav Rednak

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

STROKOVNO DELO
Spremljanje razvoja kmetijstva v Sloveniji (analitično-razvojna nalaga po naročilu
MKGP)
Nosilka: dr. Tina Volk
Sodelavci: dr. Miroslav Rednak, Barbara Zagorc, Tomaž Cunder, Ben Moljk,
Matej Bradač, Marjeta Pintar
Izračun koeficientov standardnega outputa – SO »2007« (naročnik: Statistični
urad RS)
Nosilec: dr. Miroslav Rednak

OPIS NALOG IN RAZISKAV
KONČANI PROJEKTI
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
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Cilj raziskave je bil opredeliti vsebinsko povezavo med ukrepi kmetijske politike
ter dejavniki, ki vplivajo na emisije toplogrednih plinov (TGP) iz kmetijstva na
eni strani in prilagajanje kmetijstva na podnebne spremembe na drugi strani ter
na tej podlagi oceniti v kolikšni meri slovenska kmetijska politika že odgovarja
na izzive, povezane s podnebnimi spremembami. V presojo so bili vključeni
vsi aktualni ukrepi kmetijske politike, ki se nanašajo na programsko obdobje
2007-2013 in predstavljajo podporo kmetijstvu v najširšem smislu, ne glede na
to, kakšni so njihovi osnovni cilji in nameni.
Presoja posameznih ukrepov je potekala po Delphi metodi. V ta namen je bila
izdelana posebna matrika, ki vsebuje 94 skupin ukrepov kmetijske politike ter 7
težišč na področju emisij TGP in 5 težišč na področju prilagajanja. Na področju
emisij TGP so težišča ključnih dejavnikov zaokrožena po kriteriju, kje v kmetijstvu
emisije nastajajo, na področju prilagajanja pa po kriteriju na kakšen način
kmetijstvo lahko odgovarja na izzive, ki jih prinašajo spremenjene podnebne
razmere. Izbrana skupina poznavalcev s področja agrarne ekonomike in politike,
agronomije in živinoreje je v dveh delavnicah prišla do konsenza o odgovorih,
na katerih težiščih posamezni ukrep vpliva, v katero smer deluje (pozitivno ali
negativno) in kako izrazito. Za opredelitev moči vpliva posameznega ukrepa je
bilo na razpolago 100 točk, pri čemer so bile točke, ki so ostale nerazporejene,
pripisane polju 'nevtralno'. Posamični rezultati so bile za potrebe nadaljnje
analize obdelani na ravni petih osnovnih skupin ukrepov ter kmetijske politike
kot celote. Kot utež za preračun točk na višje ravni so bili uporabljeni podatki
o proračunskih sredstvih po ukrepih, skupinah ukrepov in skupaj.
Rezultati kažejo, da je z vidika podnebnih sprememb v slovenski kmetijski
politiki malo ciljno naravnanih ukrepov, kljub temu pa njen skupni vpliv ni
zanemarljiv. Od skupno 94 posamičnih ukrepov je bilo 21 ocenjenih kot v
celoti nevtralnih, pri vseh ostalih pa je bila vzpostavljena določena povezava s
podnebnimi spremembami. Na ravni povprečja vseh ukrepov kmetijske politike
so ukrepi, ki se tako ali drugače dotikajo podnebnih sprememb prispevali 23
od 100 točk, preostalo delovanje pa je bilo ocenjeno kot nevtralno (77 točk).
Sedanji ukrepi delujejo tako v pozitivni, kot v negativni smeri, agregatno pa
pozitivni vplivi prevladujejo. Na skupne ocene so najmočneje vplivali ukrepi, ki
dosežejo veliko število upravičencev (neposredne podpore, nekateri kmetijsko
okoljski ukrepi) in se zanje namenja več proračunskih sredstev, kar povečuje težo
teh ukrepov. V splošnem rezultati kažejo, da je velik del pozitivnega delovanja
ukrepov povezan z vgrajevanjem okoljske komponente v kmetijsko politiko. Kljub
temu ocene opozarjajo, da pri posameznih ukrepih tudi negativna komponenta
ni zanemarljiva. To se je pokazalo tudi pri nekaterih kmetijsko okoljskih ukrepih,
ki so bili ocenjeni kot negativni zlasti v luči spodbujanja ekstenzivne živinoreje,
ki je z vidika emisij TGP manj učinkovita (večje emisije na enoto proizvoda).
Raziskava kaže, da bi bilo pri načrtovanju ukrepov kmetijske politike potrebno
bolj kot do sedaj upoštevati splošno načelo optimalne rabe naravnih virov. V
luči podnebnih sprememb bi kazalo v okviru kmetijske politike več pozornosti
nameniti zlasti ukrepom za dvig učinkovitosti v živinoreji, ki je glavni vir emisij
TGP iz kmetijstva.
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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
Osnovni cilj projekta je bil aplikacija metode matematičnega programiranja za
reševanje problemov večkriterijskega odločanja na ravni kmetijskih gospodarstev.
V okviru projekta razvita modularna orodja povezujejo številne dejavnike,
ki so predmet različnih področij in skupaj krojijo kratkoročno odločanje in
dolgoročno načrtovanje kmetijskih gospodarstev, s poudarkom na prehrani
živali. To je namreč področje, kateremu je bilo v večini slovenskih agrarnoekonomskih raziskav posvečeno (pre)malo pozornosti, je pa ključno pri analizi
živinorejskih tipov kmetijskih gospodarstev, ki v Sloveniji prevladujejo. Orodja
so ob vključitvi najsodobnejših tehnik linearnega programiranja razdelana do te
mere, da omogočajo simulacijo realnih rezultatov in so zato lahko v dejansko
pomoč pri obratoslovnih odločitvah. Zaradi kompleksnosti dejavnosti kmetijstva
je bilo delo omejeno le na del gospodarskih aktivnosti in s tem prilagojeno za
odločanje na določenem tipu kmetijskih gospodarstev. Modele lahko apliciramo
na kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo predvsem z rejo prežvekovalcev.
Orodja omogočajo razrešitev nekaterih vprašanj nadaljnje profesionalizacije,
proizvodne preusmeritve, izbire ukrepov kmetijske politike ter trajnostne rabe
proizvodnih virov na ravni tovrstnih kmetijskih gospodarstev. Zgrajena orodja
pa bi lahko razmeroma enostavno nadgradili tudi v smeri večje univerzalnosti
(dopolnjevanje z dodatnimi usmeritvami: več vrst neprežvekovalcev, dodatne
poljedelske kulture ipd.).
Z modelnimi orodji so olajšani postopki načrtovanja prehrane na kmetijskih
gospodarstvih, predvsem izračunavanje obrokov za različne kategorije domačih
živali. Izračunavanje obrokov temelji na razpoložljivi krmi in potrebah živali,
bistveni prispevek projekta pa je optimiranje tehnologije prehrane živali, ki je
podkrepljeno z ekonomskimi izračuni. Na ta način je omogočena časovna in
delovna razbremenitev kmetijskih gospodarjev, predvsem pa izračunani obroki
omogočajo skozi vgrajeno stroškovno optimizacijo doseganje višje dodane vrednosti
v živinorejski proizvodnji, vendar nikakor ne na škodo okolja, saj je okoljska
obremenitev eksplicitno upoštevan cilj v postopku optimizacije prehrane. Razvita
orodja matematičnega programiranja so razmeroma prijazna do uporabnikov in
omogočajo prenos teoretičnih dognanj v vsakodnevno prakso kmetovanja. Na
daljši rok pa preko dviga dodane vrednosti (skozi večjo stroškovno učinkovitost)
omogočajo izboljšanje konkurenčnosti slovenskega kmetijstva, zaradi bolj natančne
izravnave zaužitih in potrebnih hranilnih snovi v obrokih (domačih vrst) živali
pa z uporabo razvitih orodij lahko dosežemo tudi realne pozitivne okoljske
učinke (manjše izločanje neizkoriščenih hranilnih snovi v okolje, manjši izpusti
toplogrednih plinov na enoto prireje ipd.) v vsakodnevni praksi gospodarjenja
na kmetijskih gospodarstvih. Projekt omogoča izboljšave posameznih korakov
načrtovanja na mikro in mezo ravni. V prvi vrsti z zgrajenim orodjem lahko
optimiramo proizvodnjo na konkretnih kmetijskih gospodarstvih, na podlagi
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rezultatov tipičnih kmetijskih gospodarstev znotraj izbranih regij pa imajo
orodja napovedovalno moč tudi za simulacije razvojnih učinkov na regionalni
in nacionalni ravni.
Oskrbne verige rdečega mesa v Sloveniji – analiza stanja in oblikovanje
razvojnih modelov za doseganje konkurenčnosti
Nosilec: dr. Aleš Kuhar, BF Oddelek za zootehniko
Sodelavka KIS: dr. Tina Volk
Osrednje vprašanje v okviru raziskovalnega projekta je bilo, kakšne so značilnosti
oskrbnih verig govejega in prašičjega mesa v Sloveniji ter kakšne so možnosti
za izboljšanje njihovega delovanja v smeri večje vertikalne konkurenčnosti.
Podrobna analiza potrjuje dejstvo, da prireja mesa govedi in prašičereja ostajata
eni najpomembnejših panog slovenskega kmetijstva, pri čemer se pomen
prašičereje zmanjšuje. V obeh sektorjih prihaja do strukturnih sprememb,
vendar zaostajanje v stopnji koncentracije in specializacije reje za povprečjem
EU in večino članic ne pada. Stanje v prašičereji je slabše kot v govedoreji, saj
panoga beleži strnjeno nekajletno stagniranje v vseh strukturnih segmentih, z
izjemo netržnih rejcev. Prihodnost slovenskega pitanja govedi in prašičev je
predvsem v močno povezani oskrbni verigi, ki zagotavlja tržno prezentnost in
uspešnost. Problematika upravljanja oskrbnih verig postaja vedno bolj pereča,
vendar je raven zavedanja, znanja in dejanskega strateškega upravljanja v
Sloveniji zelo nizka. Tradicionalne koncepte poslovanja v premajhni meri
zamenjujejo koncepti obvladovanja oskrbnih verig, katerih glavni poudarek je
na medsebojnem povezovanju, zaupanju in usklajenem delovanju. Trenutno
deležniki delujejo stihijsko in v smeri optimiziranja kratkoročnih koristi, kar je
privedlo do dezintegracije oskrbnih verig in posledične dolgoročne izpostavljenosti
tveganjem, predvsem pa je kot kritičen zaznan odmik od sodobnega modela
strateško upravljanih oskrbnih verig. Analiza vzorčnih primerov kaže, da se
poslovni modeli oskrbnih verig le postopoma uveljavljajo in to samo parcialno,
celovitega strateškega pristopa pa je premalo. Razumevanje pomembnosti in
udejanjanje konceptov upravljanja oskrbnih verig je nekoliko bolj razvito v
malih in naprednih družinskih ter lastniško konsolidiranih srednje velikih
mesnopredelovalnih podjetjih. Počasneje pa se uveljavljajo v mesnopredelovalnih
podjetjih, ki se soočajo s problematiko poslovno-strateškega, tehnološkega in
procesnega prestrukturiranja. Intuitivno zavedanje, da se konkurenčnost na
trgu ne meri glede na konkurenčnost posameznega člena, ampak je bistvena
učinkovitost celotne oskrbne verige, je zaznati, vendar je le-to potrebno pretvoriti
v strateški cilj s konkretnimi koraki v smeri transformacije. V razvitih državah
so bile oblikovane posebne razvojne skupine, kjer se usklajujejo politične,
raziskovalne in poslovne aktivnosti v smeri utrjevanja in razvoja agroživilskih
oskrbnih verig. Tudi v Sloveniji bo področju vertikalnega upravljanja agroživilskih
verig na vseh ravneh potrebno nameniti občutno več pozornosti, kar bo
prispevalo k doseganju zastavljenih razvojnih ciljev tako na ravni države, kot
na poslovni ravni.
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Optimiranje sistema spremljanja politike razvoja podeželja v Sloveniji
Nosilec: dr. Luka Juvančič, BF Oddelek za zootehniko
Sodelavca KIS: dr. Tina Volk, Matej Bedrač
Cilj projekta je bil prispevati k vzpostavitvi kakovostnega in učinkovitega
sistema spremljanja politike razvoja podeželja v Sloveniji. Analizirani so bili
cilji in kazalniki Programa razvoja podeželja 2007-2013 (PRP) na različnih
ravneh (program, prioritete, ukrepi) in opravljena podrobna inventarizacija
ukrepov v smislu notranje konsistentnosti (povezava z drugimi ukrepi PRP)
in konsistentnosti z drugimi aktivnostmi države na področju kmetijstva in
razvoja podeželja (ukrepi 1. Stebra SKP, državne pomoči, kohezijska politika,
regionalna politika). Opravljen je bil pregled kritičnih točk izvajanja ukrepov
v smislu usposobljenosti prejemnikov ter organiziranosti podpornega okolja
in upravnih postopkov. Poseben poudarek je bil namenjen kritičnemu
pregledu sistema spremljanja, vzpostavljenega v okviru PRP. Opravljena
je bila analiza strukturnih, socio-ekonomskih, okoljskih, prostorskih in
podnebnih kazalnikov po posameznih ukrepih PRP 2007–2013 z vidika
uporabnosti, razpoložljivosti in zanesljivosti podatkov. Opravljena je bila
analiza ustreznosti organizacije dela pri zbiranju in obdelavi kazalnikov
PRP v smislu strukturiranosti, povezljivosti in ažuriranja podatkovnih zbirk.
Podani so bili tudi predlogi razširitve nabora kazalnikov PRP onkraj okvira,
ki ga narekuje skupna ureditev EU na tem področju (CMEF). Izkazalo se
je, da so največje potrebe po razširitvi okvira spremljanja pri kazalnikih
rezultatov in učinkov za ukrepe 2. in 4. osi.
Druga faza projekta je obsegala testiranje spremljanja PRP na nižjih
teritorialnih ravneh na primeru testne regije Goriška Brda. Ugotovljeno je
bilo, da je od 59 analiziranih kazalnikov PRP polovica (30) dostopnih tudi na
lokalni ravni. Za ukrepe 1. osi PRP se je izkazalo, da na lokalni ravni lahko
učinkovito spremljamo kazalnike izhodišča povezane s stanjem, več težav pa
je z dostopnostjo kazalnikov rezultatov in učinkov. Za ukrepe 2. osi lahko
na lokalni ravni dobro spremljamo kazalnike učinkov in kazalnike rezultatov
ter delno kazalnike izhodišča povezane s stanjem. Kar se tiče ukrepov 3. in
4. osi, za večino kazalnikov izhodišča in kazalnike rezultatov velja, da niso
javno dostopni, pridobiti pa jih je mogoče iz nacionalnega sistema spremljanja
PRP. Za kazalnike vpliva, zlasti tista, ki se navezujeta na ustvarjanje delovnih
mest in produktivnost dela pa velja, da je dostop podatkov na lokalni rani
nemogoč.
V okviru testiranja kazalnikov PRP na lokalni ravni je bil raziskan tudi pomen
socialnega kapitala kot pomembnega dejavnika razvoja regij. Raziskava je
potrdila hipotezo, da kvalitativni dejavniki, med njimi tudi socialni kapital,
pomembno vplivajo na propulzivnost podeželskih območij. Za učinkovitejše
spremljanje PRP na lokalni ravni je bil zato izdelan predlog kazalnikov
socialnega kapitala.
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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 bili 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 je sodelovalo 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 je v projektu sodeloval kot partner, skupaj
z BF Oddelkom za zootehniko pa tudi kot so-nosilec delovne naloge, ki se je
nanašala na države Zahodnega Balkana in Turčijo.
V okviru projekta sta bili 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 dostopni
na javni spletni strani projekta (http://www.europartnersearch.net/agripolicy/).
Poleg tega je bila po naročilu Evropske komisije pripravljena tudi študija s
področja neposrednih plačil v kmetijstvu. Zajemala je pregled literature s tega
področja, izvedbo vzorčnih raziskav v dveh državah (Poljska, Turčija), oceno
učinkov z modelom Agmemod ter izvedbo ankete o odnosu javnosti (proizvajalcev,
stroke, politike in širše javnosti) do neposrednih plačil v kmetijstvu in njihove
vloge. Države Zahodnega Balkana in Turčija so pripravile poročilo o stanju v
kmetijstvu in kmetijski politiki v svoji državi, v katerem so bili uporabljeni in
analizirani osnovni statistični podatki o kmetijstvu ter podatki o proračunskih
podporah kmetijstvu, zbrani v prvih fazah projekta. Poročila po posameznih
državah Zahodnega Balkana, kakor tudi zbirna analiza stanja v kmetijstvu
in kmetijski politiki v primerjavi z EU, so objavljena v posebni monografiji v
okviru publikacij IAMO inštituta iz Nemčije.
OPISI OSTALIH PROJEKTOV IN NALOG
Slovenska oskrbna veriga z živili v luči strukturnih sprememb v trgovini na
drobno (začetna faza raziskav)
Nosilec: dr. Aleš Kuhar, BF Oddelek za zootehniko
Sodelavci KIS: dr. Tina Volk, dr. Miroslav Rednak
Trg prodaje izdelkov na drobno je v Sloveniji izredno koncentriran, saj se naša
država v tem pogledu uvršča v sam vrh EU. Odnosom med posameznimi členi
oskrbne verige se v zadnjem času posveča precej pozornosti, celovitih analiz
na tem področju pa izrazito primanjkuje. Osnovni cilj raziskovalnega projekta
je, analiza razmer in delovanja oskrbne verige z živili v Sloveniji s posebnim
poudarkom na vlogi trgovine na drobno pri poslovanju agroživilstva.
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Parametri trajnostnega kmetijstva (začetna faza raziskav)
Nosilka: dr. Renata Slabe Erker, Inštitut za ekonomska raziskovanja
Sodelavci KIS: Tomaž Cunder, Matej Bedrač, dr. Miroslav Rednak
V Sloveniji, razen na deklarativni ravni, ni na razpolago strokovnih podlag, ki bi
argumentirano prikazovale raven trajnostne naravnanosti kmetijstva in kmetijske
politike. Cilj projekta je opredelitev ključnih parametrov trajnostnega razvoja
kmetijstva, s katerimi se zagotavlja njegova ekonomska, socialna in okoljska
vloga ter analiza stanja v Sloveniji po opredeljenih parametrih trajnosti.
Presoja razvojnih možnosti slovenskega kmetijstva do leta 2020 (začetna faza
raziskav)
Nosilec: dr. Stane Kavčič, BF Oddelek za zootehniko
Sodelavci KIS: dr. Miroslav Rednak, Tomaž Cunder, Matej Bedrač, dr. Tina
Volk, Barbara Zagorc, Ben Moljk, Marjeta Pintar
Liberalizacija trgov s proizvodi skupaj s spremembami SKP prinaša pomembne
spremembe v ekonomskem okolju, v katerem deluje kmetijstvo. Pogosto neželene
strukturne spremembe v kmetijski pridelavi so odraz teh sprememb, se pa v
različnih okoljih odvijajo različno. Projekt bo s ciljno naravnanimi analizami
poskušal odgovoriti, kje slovensko kmetijstvo lahko išče svoje razvojne priložnosti
v luči odvijajočih se sprememb. Pri tem bodo upoštevane tako strukturne
značilnosti slovenskega kmetijstva v primerjavi z stanjem v drugih članicah
EU, kot tudi strukturne spremembe slovenskega kmetijstva v zadnjem desetletju
(2000 - 2010).
Spremljanje razvoja kmetijstva v Sloveniji v letu 2010
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 2010 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, spremljanje
razvoja kmetijstva v območjih z omejenimi dejavniki za kmetijsko dejavnost ter
ekspertne storitve za Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
V letu 2010 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 prvi polovici leta 2010 je
bila na osnovi predhodnih podatkov pripravljena prva ocena stanja v kmetijstvu
v letu 2009 (spomladansko poročilo), v jeseni 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 2010 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).
Z letom 2010 je Oddelek za ekonomiko kmetijstva v okviru strokovne naloge
pričel s sistematičnim spremljanjem razvoja kmetijstva v območjih z omejenimi
dejavniki za kmetijsko pridelavo. V okviru posebnega poročila, pripravljenega v
novembru 2010, je bila na osnovi posebne obdelave baze podatkov ARSKTRP
izdelana podrobna analiza učinkov vpeljave novega sistema izravnalnih plačil,
ki je Sloveniji stopil v veljavo v letu 2010.
V okviru ekspertnih storitev za potrebe MKGP so bili med drugim pripravljeni
tudi podatki o proračunskih izdatkih za kmetijstvo za izračun PSE, CSE, GSSE,
TSE in izvedenih kazalcev podpor kmetijstvu v EU za potrebe spremljanja in
vrednotenja kmetijske politike v članicah OECD ter poročilo z opisom kmetijske
politike in njenih značilnosti v letih 2009-2010.

BIBLIOGRAFIJA ODDELKA ZA EKONOMIKO
KMETIJSTVA ZA LETO 2010
ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI
1.01 Izvirni znanstveni članek
1. ERJAVEC, Emil, REDNAK, Miroslav, BAJRAMOVIĆ, Sabahudin. Zajednička agrarna politika
Evropske unije i izazovi koji očekuju Bosnu i Hercegovinu = Common Agricultural policy
of European union and expected chalenges for Bosnia and Herzegovina, 2010, vol. 55, no.
60/1, str. 7-26. [COBISS.SI-ID 2579848]
2. PINTAR, Marjeta, ZAGORC, Barbara. Vegetable market in Slovenia before and after the
accession to the European Union = Slovenski trg z zelenjadnicami pred in po vključitvi v
Evropsko unijo. Journal of central european agriculture. [Online ed.], 2010, vol. 11, no. 3, str.
325-333, graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 3496296]

203

Poročilo o delu 2010

3. PREVOLNIK, Maja, MOLJK, Ben, ČANDEK POTOKAR, Marjeta. Production efficiency
of rearing calves for organic veal »Pohorje beef« trade mark. Agricultura (Marib., Print ed.).
[Print ed.], mar. 2010, letn. 7, št. 1, str. 15-22, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3282280]
1.04 Strokovni članek
4. BEDRAČ, Matej. Struktura kmetijskih gospodarstev v obdobju 2000-2010. Kmeč. glas, 22.
dec. 2010, letn. 67, št. 51, str. 15. [COBISS.SI-ID 3489896]
5. MOLJK, Ben. Kmete pričakala jesen z dražjimi gnojili in dražjo krmo. Kmeč. glas, 22. sep.
2010, letn. 67, št. 38, str. 11, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3404136]
6. MOLJK, Ben. Ocena stanja trga s prašičjim mesom v letu 2009. Kmeč. glas, 28. apr. 2010,
letn. 67, št. 17, str. 8-9, graf. prikaz, tabele. [COBISS.SI-ID 3293800]
7. MOLJK, Ben. Ocena stanja v prireji mleka za leto 2009. Kmeč. glas, 24. mar. 2010, letn.
67, št. 12, str. 10, graf. prikaz, tabele. [COBISS.SI-ID 3267944]
8. MOLJK, Ben. Odmev na članek Možnosti za boljši odkup živine so, če.... Glas dežele, jul.avg. 2010, letn. 4, št. 7, str. 6-7. [COBISS.SI-ID 3360360]
9. MOLJK, Ben. Primerjava stroškov travne silaže v balah in koritatem silosu. Glas dežele,
apr. 2010, letn. 4, št. 4, str. 3-4 (priloga: Siliranje trave). [COBISS.SI-ID 3290728]
10. MOLJK, Ben. Upravičenost pitanja bikov mlečne pasme. Kmeč. glas, 4. avg. 2010, letn.
67, št. 31, str. 8, graf. prikaz, tabele. [COBISS.SI-ID 3374184]
11. VOLK, Tina. Slovensko kmetijstvo v letu 2010. Kmeč. glas, 29. dec. 2010, letn. 67, št. 52,
str. 7. [COBISS.SI-ID 3491688]
12. ZAGORC, Barbara. Razmere na trgu s koruzo v Sloveniji : ekonomika. Kmeč. glas, 20.
okt. 2010, leto 67, št. 42, str. 9. [COBISS.SI-ID 3432040]
13. ZAGORC, Barbara. Stroški pridelave pšenice za leto 2010. Kmeč. glas, 23. jun. 2010, letn.
67, št. 25, str. 9, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3354728]
1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
14. BEDRAČ, Matej. Rural tourism and its impact on rural development in Slovenia. V: MILANOVIĆ, Milan R. (ur.). International scientific meeting: Multifunctional agriculture and
rural development (V) : regional specificities : Banja Vrujci, 02-03. December 2010, (Ekonomika
poljoprivrede, god./vol. 57(2010)br./si 2, book 1, 2). Beograd [etc.]: Naučno društvo agrarnih
ekonomista Balkana: Institut za ekonomiku poljoprivrede [etc.]; Bukurešt: Akademija ekonomskih nauka, 2010, str. 243-250, Book II, ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 3471464]
15. BEDRAČ, Matej, CUNDER, Tomaž. »LEADER« approach and local development strategies in Slovenia. V: FIELDSEND, Andrew (ur.). Linking competitiveness with equality and
sustainability : new ideas for the socio-economic development of rural areas, (Rural areas
and development, 7). Debrecen: University of Debrecen, Centre of Agricultural Sciences and
Engineering and Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute,
2010, str. 245-256. http://erdn.ierigz.waw.pl/images/pdf_folders/vol7/ERDN-t7.pdf. [COBISS.
SI-ID 3473256]
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16. CUNDER, Tomaž. Mountainous regions and agricultural policy in Slovenia. V: MILANOVIĆ, Milan R. (ur.). International scientific meeting: Multifunctional agriculture and rural
development (V) : regional specificities : Banja Vrujci, 02-03. December 2010, (Ekonomika
poljoprivrede, god./vol. 57(2010)br./si 2, book 1, 2). Beograd [etc.]: Naučno društvo agrarnih
ekonomista Balkana: Institut za ekonomiku poljoprivrede [etc.]; Bukurešt: Akademija ekonomskih nauka, 2010, str. 39-47, Book II, ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3471208]
17. CUNDER, Tomaž, BEDRAČ, Matej. The »Leader approach« : new development opportunity for rural areas in Slovenia. V: LORBER, Lučka (ur.). New challenges for sustainable
rural development in the 21st century : proceedings. Maribor: Faculty of Arts, Department of
Geography, 2010, str. 403-414. [COBISS.SI-ID 3351656]
18. MOLJK, Ben, ZAGORC, Barbara. Vpliv gnojenja s kalijem na stroške pridelave krme
na travinju = The effect of potassium fertilization on grassland forage production costs. V:
ROZMAN, Črtomir (ur.), KAVČIČ, Stane (ur.). Sodobni izzivi menedžmenta v agroživilstvu.
1. izd. Ljubljana: Društvo agrarnih ekonomistov Slovenije - DAES, 2010, str. 115-122, tabele.
[COBISS.SI-ID 3266408]
19. PINTAR, Marjeta, ZAGORC, Barbara. Impact of nitrogen fertilisation on the economic
efficiency of winter wheat yield. V: MILANOVIĆ, Milan R. (ur.). International scientific
meeting: Multifunctional agriculture and rural development (V) : regional specificities : Banja
Vrujci, 02-03. December 2010, (Ekonomika poljoprivrede, god./vol. 57(2010)br./si 2, book 1,
2). Beograd [etc.]: Naučno društvo agrarnih ekonomista Balkana: Institut za ekonomiku poljoprivrede [etc.]; Bukurešt: Akademija ekonomskih nauka, 2010, str. 243-250, Book I, graf.
prikazi. [COBISS.SI-ID 3471720]
20. ZAGORC, Barbara, PINTAR, Marjeta. Vpliv gnojenja z dušikom na ekonomsko učunkovitost pridelave ozimne pšenice (Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.) = The influence of
nitrogen fertilization on economic efficiency of winter wheat (Triticum aestivum L. emend.
Fiori et Paol.) production. V: KOCJAN AČKO, Darja (ur.), ČEH, Barbara (ur.). Novi izzivi v
poljedelstvu 2010 : zbornik simpozija : proceedings of symposium, Rogaška Slatina, [2. in 3.
december] 2010. Ljubljana: Slovensko agronomsko društvo, 2010, str. 49-55. [COBISS.SI-ID 
6499961]
21. ŽABJEK, Andreja, VERBIČ, Jože, CUNDER, Tomaž, ČANDEK POTOKAR, Marjeta. Klavna
kakovost in prirasti goveda vzrejenega na območjih z omejenimi možnostmi za kmetovanje
v Sloveniji = Carcass merit and growth rate of beef cattle raised in less favoured areas in
Slovenia. V: ČEH, Tatjana (ur.). 19. mednarodno znanstveno posvetovanje o prehrani domačih
živali [tudi] Zadravčevi-Erjavčevi dnevi, Radenci, , 11. in 12. november 2010. Zbornik predavanj. Murska Sobota: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod,
2010, str. 250-259, graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 3452776]
1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci
22. MOLJK, Ben. The cost estimate comparison of producing bale and conventional grass
silage = Usporedba ocjene troškova proizvodnje travne silaže u balama i trenč silosu. V:
MARIĆ, Sonja (ur.). 45. hrvatski i 5. međunarodni simpozij, Opatija, 15.-19. veljače 2010.
Zbornik sažetaka. Osijek: Poljoprivredni fakultet = Faculty of agriculture, 2010, str. 61-62.
[COBISS.SI-ID 3235432]
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1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
23. ERJAVEC, Emil, REDNAK, Miroslav, VOLK, Tina. Landwirtschaftspolitik. V: POLZER,
Miroslav (ur.), BRANDT, Neven (ur.), POLZER-SRIENZ, Mirjam (ur.). Das politische System
der Republik Slowenien in der Zeit vor dem EU-Beitritt : Stand der Beiträge: 2004, (ASO Ljubljana Forschungsdokumentation, Bd. 1). Klagenfurt; Laibach; Wien: Hermagoras = Celovec;
Ljubljana; Dunaj: Mohorjeva, 2010, str. 421-449. [COBISS.SI-ID 2791816]
24. REDNAK, Miroslav, VOLK, Tina. Agricultural policy measures template - a tool for
classifying and analyzing agricultural policy measures. V: VOLK, Tina (ur.). Agriculture in
the Western Balkan countries, (Studies on the Agricultural and food Sector in Central and
Eastern Europe, vol. 245). Leipzig: Institut für Agrarentwicklung in Mittel- und Osteuropa
(IOMO), 2010, str. 219-240, graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 3447144]
25. VOLK, Tina, REDNAK, Miroslav, ERJAVEC, Emil. Western Balkan agriculture and agricultural policy - cross-country overview and comparison. V: VOLK, Tina (ur.). Agriculture in
the Western Balkan countries, (Studies on the Agricultural and food Sector in Central and
Eastern Europe, vol. 245). Leipzig: Institut für Agrarentwicklung in Mittel- und Osteuropa
(IOMO), 2010, str. 7-35, graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 3446888]
1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
26. MOLJK, Ben. Slovenia - Milk production fact sheet. V: HEMME, Torsten (ur.). IFCN Dairy
report 2010 : for a better understanding of milk production world-wide. Kiel: IFCN - International Farm Comparison Network, 2010, str. 145. [COBISS.SI-ID 3446376]
1.18 Geslo - sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju ...
27. VOLK, Tina. Namakanje kmetijskih zemljišč. Kazalci okolja v Sloveniji, 2009, elektronski
vir. http://kazalci.arso.gov. si/kazalci/index_html?Kaz_id=111&Kaz_naziv=Izpusti%20amonijaka%20v%20kmetijstvu&Sku_id=6&Sku_naziv=KMETIJSTVO&tip_kaz=1#KAZALEC_TOP.
[COBISS.SI-ID 3477096]
28. VOLK, Tina. Površine zemljišč s kmetijsko-okoljskimi ukrepi. Kazalci okolja v Sloveniji, 2009,
elektronski vir. http://kazalci.arso.gov. si/kazalci/index_html?Kaz_id=83&Kaz_naziv=Površine%20
zemljišč%20s%20kmetijsko-okoljskimi%20ukrepi&Sku_id=6&Sku_naziv=KMETIJSTVO&tip_kaz=1#
KAZALEC_TOP. [COBISS.SI-ID 3476328]
29. VOLK, Tina. Površine zemljišč z ekološkim kmetovanjem. Kazalci okolja v Sloveniji, 2009,
elektronski vir. http://kazalci.arso.gov. si/kazalci/index_html?Kaz_id=126&Kaz_naziv=Površine%20
zemljišč%20z%20ekološkim%20kmetovanjem&Sku_id=6&Sku_naziv=KMETIJSTVO&tip_kaz=1#
KAZALEC_TOP. [COBISS.SI-ID 3476584]
1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika
30. VOLK, Tina, REDNAK, Miroslav, ERJAVEC, Emil. Executive summary. V: VOLK, Tina (ur.).
Agriculture in the Western Balkan countries, (Studies on the Agricultural and food Sector in
Central and Eastern Europe, vol. 245). Leipzig: Institut für Agrarentwicklung in Mittel- und
Osteuropa (IOMO), 2010, str. 1-5. [COBISS.SI-ID 3446632]
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2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav
31. REDNAK, Miroslav, ERJAVEC, Emil, VOLK, Tina, ZAGORC, Barbara, MOLJK, Ben,
KAVČIČ, Stane, KOŽAR, Maja, TURK, Jernej, ROZMAN, Črtomir, VUČKO, Ignac. Analiza
učinkov kmetijske politike z modelom tipičnih kmetijskih gospodarstev : zaključno poročilo
CRP projekta V4-0361, (KIS - Poročila o raziskovalnih nalogah, 339). Ljubljana: Kmetijski
inštitut Slovenije, 2009. 69 str., tabele, sheme. [COBISS.SI-ID 3279208]
32. VOLK, Tina, REDNAK, Miroslav, ERJAVEC, Emil, ŽGAJNAR, Jaka, BEDRAČ, Matej,
PINTAR, Marjeta, JUVANČIČ, Luka, KAVČIČ, Stane, KOŽAR, Maja, KUHAR, Aleš. Presoja
ukrepov kmetijske politike z vidika podnebnih sprememb : zaključno poročilo (št. projekta: V40486) : Ciljni raziskovalni program (CRP) Konkurenčnost Slovenije 2006-2013, (KIS - Poročila
o raziskovalnih nalogah, 350). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2010. 63 str., tabele.
[COBISS.SI-ID 3549800]
2.13 Elaborat, predštudija, študija
33. CUNDER, Tomaž. Spremljanje razvoja kmetijstva v območjih z omejenimi dejavniki za
kmetijsko dejavnost (OMD) : strokovna naloga : poročilo o opravljenem delu : [Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano]. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2010.
180 str., tabele, graf. prikazi, zvd. [COBISS.SI-ID 3509096]
34. ERJAVEC, Emil, VOLK, Tina, REDNAK, Miroslav. Agriculture and agricultural policy in
candidate and potential candidate counitries : summary of the synthesis report. [S.l.: s.n.],
2010. [11 f.]. [COBISS.SI-ID 2639496]
35. KUHAR, Aleš, VOLK, Tina, ŽNIDARŠIČ, Alenka, CERK, Urša, ILIČIČ, Ivana, TRAVNIKAR,
Tanja. Oskrbne verige rdečega mesa v Sloveniji-analiza stanja in oblikovanje razvojnih modelov
za doseganje konkurenčnosti : zaključno poročilo. Domžale: Biotehniška fakulteta, Katedra za
agrarno ekonomiko, politko in pravo, 2010. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 2747272]
36. VOLK, Tina, PIŠKUR, Mitja, KRAJNC, Nike. Poročilo o stanju kmetijstva, živilstva in
gozdarstva v letu 2009. Ljubljana: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: Kmetijski inštitut Slovenije, 2010. 134 str., ilustr. http://www.mkgp.gov.si/si/splosno/vstopna_stran/
aktualne_teme/ocena_stanja_v_kmetijstvu_v_letu_2009/. [COBISS.SI-ID 3039398]
37. VOLK, Tina, REDNAK, Miroslav, BEDRAČ, Matej, PINTAR, Marjeta, ERJAVEC, Emil,
ŽGAJNAR, Jaka, JUVANČIČ, Luka, KUHAR, Aleš. Presoja ukrepov kmetijske politike z vidika
podnebnih sprememb = Assesment of agricultural policy measures from the perspective of
climate change : zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na projektu
ciljnega raziskovalnega programa (CRP) »Konkurenčnost Slovenije 2006-2013«, (KIS - Poročila
o raziskovalnih nalogah, 348). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2010. 1 zv. (loč. pag.).
[COBISS.SI-ID 3466856]
38. VOLK, Tina, REDNAK, Miroslav, ZAGORC, Barbara, MOLJK, Ben, BEDRAČ, Matej, PINTAR, Marjeta. Ocena stanja kmetijstva v letu 2010 : (jesensko poročilo). Ljubljana: Kmetijski
inštitut Slovenije, 2010. 35 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3495016]
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IZVEDENA DELA (DOGODKI)
3.11 Radijski ali TV dogodek
39. ZAGORC, Barbara. Stanje v zelenjadarstvu. Ljubljana: Radio Slovenija, 1. program, oddaja
Za kmetovalce, 13. jun. 2010. [COBISS.SI-ID 3344488]
3.15 Prispevek na konferenci brez natisa
40. CUNDER, Tomaž. Kriteriji za opredelitev območij z omejenimi dejavniki in značilnosti
območij z omejenimi možnostmi za kmetovanje v Sloveniji : predavanje na izobraževanju kmetijskih svetovalcev: Prireja mleka in mesa na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko
dejavnost, organizator: Kmetijski inštitut Slovenije in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije,
Ljubljana, 17. nov. 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 3459688]
41. CUNDER, Tomaž. Kriteriji za opredelitev Območij z omejitvenimi dejavniki (OMD) : predavanje na Ministrstvu za kmetijstvao, Zagreb, 8. nov. 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 3447912]
42. CUNDER, Tomaž. Odnos kmetijske politike do območij z omejenimi možnostmi za kmetovanje - zgodovinski pregled : predavanje na izobraževanju kmetijskih svetovalcev: Prireja mleka
in mesa na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, organizator: Kmetijski
inštitut Slovenije in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Ljubljana, 17. nov. 2010. 2010.
[COBISS.SI-ID 3459432]

50. CUNDER, Tomaž. Sistem in metodologija točkovanja kmetijskih gospodarstev v OMD v
Sloveniji : predavanje na Okrogli mizi KGZ, Slovenj Gradec, 29. apr. 2010. 2010. [COBISS.
SI-ID 3335784]
51. MOLJK, Ben. Kako izboljšati ekonomičnost prireje mleka? : predavanje na Izobraževalnem
dnevu govedorejcev, Biotehniški center Naklo v Strahinju, 27. jan. 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 
3235688]
52. REDNAK, Miroslav. Stanje v kmetijstvu : predavanje na 10. strokovnem srečanju menedžerjev kmetijskih in živilskih podjetij, Moravske Toplice, 15.-16.jun. 2010. 2010. [COBISS.
SI-ID 3549032]
53. REDNAK, Miroslav, VOLK, Tina. Kmetijstvo in kmetijska politika v Sloveniji pred in po
vstopu v EU : predavanje na posvetu Društva agrarnih ekonomistov Hrvaške, Zagreb, 1. jul.
2010. 2010. [COBISS.SI-ID 3549544]
54. VOLK, Tina. Agriculture in Macedonia and other Western Balkan countries - situation,
trends and challenges of EU integration : predavanje na letnem strokovnem srečanju Univerza
Cirila in Metoda v Skopju, Fakulteta za kmetijstvo in hrano, 16. dec. 2010. 2010. [COBISS.
SI-ID 3550056]
55. ZAGORC, Barbara, MOLJK, Ben. Trg s pšenico v Sloveniji : vabljeno predavanje na strokovnem srečanju Dan pšenice, Rakičan, 23. jun. 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 3344232]

43. CUNDER, Tomaž. The role of LEADER programme in rural development in Slovenia :
predavanje na mednarodnem posvetu LEADER programme, Skopje, 9. - 10. nov. 2010. 2010.
[COBISS.SI-ID 3447656]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

44. KUHAR, Aleš, VOLK, Tina. Ekonomski trendi v slovenski oskrbni verigi rdečega mesa :
[predavanje na: Strokovni forum »Slovenska oskrbna veriga rdečega mesa : stanje in razvoj
možnosti«, Ljubljana, 8. april, 2010]. 2010. [COBISS.SI-ID 2621576]

56. VOLK, Tina (ur.). Agriculture in the Western Balkan countries, (Studies on the Agricultural and food Sector in Central and Eastern Europe, vol. 245). Leipzig: Institut für Agrarentwicklung in Mittel- und Osteuropa (IOMO), 2010. 245 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 
978-3-938584-51-4. [COBISS.SI-ID 3442536]

45. MOLJK, Ben. Ekonomika prireje mleka in govejega mesa : predavanje na izobraževanju
kmetijskih svetovalcev: Prireja mleka in mesa na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko
dejavnost, organizator: Kmetijski inštitut Slovenije in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije,
Ljubljana, 17. nov. 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 3460712]

Urednik

46. ZAGORC, Barbara. Modelna kalkulacija : pšenica : predavanje za GZS, Zbornica kmetijskih
in živilskih podjetij, 25. nov. 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 3473512]
3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa
47. CUNDER, Tomaž. Predstavitev pravilnika o novi metodologiji vrednotenja OMD : predavanje
na Okrogli mizi SK Gorjan, Sorica, 10. apr. 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 3334760]
48. CUNDER, Tomaž. Sistem in metodologija točkovanja kmetijskih gospodarstev v OMD v
Sloveniji : predavanje na Okrogli mizi KGZ in OE KGZ Ptuj, Lenart, 3. mar. 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 3334504]
49. CUNDER, Tomaž. Sistem in metodologija točkovanja kmetijskih gospodarstev v OMD
v Sloveniji : predavanje na Okrogli mizi KGZ, Cerknica, 7. maj 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 
3336040]
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Centralni laboratorij
Predstojnica
dr. Ana Gregorčič, univ. dipl. kem.

V Centralnem laboratoriju je bilo v letu 2010 zaposlenih 26 sodelavcev: 8
doktorjev znanosti, 4 magistri, 3 univerzitetno diplomirani inženirji 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
Enološki laboratorij:
– analize vina in mošta
– analize alkoholnih pijač
– raziskave na področju tehnologije pridelave grozdja in vina
Dejavnost laboratorija obsega raziskovalno in razvojno delo, strokovno delo
ter servisno dejavnost. Sodelujemo v samostojnih projektih, skupnih projektih
z drugimi inštituti doma in v tujini ter v projektih z drugimi oddelki na
Kmetijskem inštitutu.
Za izvajanje preskusnih metod laboratorij ustreza zahtevam standarda SIST
EN ISO/IEC 17025. Pri francoski akreditacijski hiši COFRAC smo akreditirani
za analize živalske krme, medu, ostankov pesticidov, tal, vina in mošta ter
alkoholnih pijač.
NASLOVI NALOG ODDELKA IN PODROČIJ DELA

RAZISKOVALNO IN RAZVOJNO DELO
Vloga bakrovih pripravkov v kmetijstvu danes in jutri - analiza stanja ter
priporočila za nadaljnje ukrepe, CRP, šifra: V4-1083
Nosilka: dr. Ana Gregorčič
Sodelavci: dr. Helena Baša Česnik, mag. Vida Žnidaršič Pongrac, Janez Sušin,
dr. Borut Vrščaj, mag. Tomaž Vernik, dr. Franc Čuš, mag. Dejan Bavčar, dr.
Klemen Lisjak, dr. Andreja Vanzo, dr. Mitja Kocjančič
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Vzpostavitev sistema multidisciplinarnih informacij prostora za napovedovanje
in ocenjevanje škod po naravnih nesrečah v kmetijstvu (CRP M2-0220)
Nosilec: dr. Borut Vrščaj
Sodelavec: mag. Tomaž Vernik
Algoritmi digitalne kartografije in pretvorbene funkcije za potrebe nacionalnega
talnega informacijskega sistema (CRP V2 0511)
Nosilec: dr. Borut Vrščaj
Sodelavca: mag. Tomaž Vernik, Marjan Šinkovec
Podnebne spremembe - vpliv na kmetijstvo in emisije v podzemne vode (projekt
CCWaterS)
Nosilec: dr. Borut Vrščaj
Sodelavca: Janez Sušin, Marjan Šinkovec
Razvojni projekt ULTRAPRESS, Šifra: 10074
Nosilec: dr. Klemen Lisjak
Sodelavka: dr. Andreja Vanzo
Rastlinski polifenoli: možnosti in omejitve uporabe v prehrani in medicini
(L4-7281-0401-08)
Nosilec: dr. Andreja Vanzo
Vpliv tehnoloških postopkov na ohranjanje aromatskega potenciala v tehnologiji
pridelave vin sorte sauvignon (L5-2042)
Nosilec: dr. Marin Berovič (FKKT)
Sodelavci: dr. Klemen Lisjak, dr. Andreja Vanzo, Lucija Janeš, dr. Mitja
Kocjančič, dr.
Vpliv interakcij med kvasovkami na potek fermentacije in zorenje vina (J40838)
Nosilec: dr. Peter Raspor (BF)
Koordinator na 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
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
Programska skupina trajnostno kmetijstvo (P4―0133)
Vodja: dr. Matej Stopar
Sodelavci: dr. Franc Čuš, dr. Mitja Kocjančič, dr. Klemen Lisjak, dr. Andreja
Vanzo, dr. Špela Velikonja Bolta, dr. Ana Gregorčič
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MEDNARODNI PROJEKTI
Kontrola rodovitnosti kmetijskih tal v Sloveniji v letu 2010 (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
Sodelavca: mag. Tomaž Vernik, Marjan Šinkovec
FP7 GSsoil (eContentplus: Assessment and strategic development of INSPIRE
compliant Geodata-Services for European Soil Data)
Nosilec: dr. Borut Vrščaj
Sodelavca: mag. Tomaž Vernik, Marjan Šinkovec
Bilaterala s Črno Goro
Organizator: dr. Borut Vrščaj
Partner: Biotehniška fakulteta v Podgorici

STROKOVNO DELO
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)
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 2010
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 2010
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 2010: kmetovanje
na vodovarstvenih območjih in nitratna direktiva
Nosilec: Janez Sušin
Sodelavca: dr. Borut Vrščaj, mag. Tomaž Vernik

213

Kmetijski inštitut Slovenije

Poročilo o delu 2010

Strokovne naloge za Ministrstvo za okolje in prostor v letu 2010: emisije
onesnaževal zunanjega zraka in toplogrednih plinov ter vsebnost organske
snovi v tleh
Nosilca: dr. Jože Verbič in dr. Borut Vrščaj
Sodelavec: mag. Tomaž Vernik
Vzpostavitev DEMO portala E-tla
Nosilec: dr. Borut Vrščaj,
Sodelavca: Marjan Šinkovec, mag. Tomaž Vernik
Posodobitev DEMO spletne strani CTO ter predstavitev vsebin projektov
Nosilec: dr. Borut Vrščaj
Sodelavca: Marjan Šinkovec, mag. Tomaž Vernik
Osvežitev kmetijsko okoljskih kazalcev (ARSO)
Nosilec: dr. Jože Verbič
Sodelavci CL: Janez Sušin, dr. Borut Vrščaj, mag. Tomaž Vernik
Spremljanje prisotnosti GSO, ki so dovoljeni za pridelavo, v kmetijskih rastlinah
in pridelkih na kmetijskih gospodarstvih
Nosilka: dr. Jelka Šuštar Vozlič
Sodelavec CL: dr. Borut Vrščaj
Program ukrepov na področju čebelarstva v Sloveniji v letu 2010 (Ukrep:
Kakovost medu)
Nosilka: mag. Veronika Kmecl
Sodelavka: dr. Helena Baša Česnik
Program ukrepov na področju čebelarstva v Sloveniji v letu 2010 (Ukrep:
Aplikativne raziskave v čebelarstvu)
Nosilec: prof. dr. Aleš Gregorc
Sodelavki CL: mag. Veronika Kmecl, dr. Helena Baša Česnik
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
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SERVISNA DEJAVNOST
Analize tal
mag. Vida Žnidaršič Pongrac, mag. Veronika Kmecl
Analize mineralnih in organskih gnojil
mag. Vida Žnidaršič Pongrac
Analize fitofarmacevtskih sredstev
dr. Ana Gregorčič, Lucija Janeš
Analize ostankov fitofarmacevtskih sredstev v kmetijskih pridelkih, vinu, cvičku
cvetnem prahu, mrtvicah, tleh in vodi
dr. Ana Gregorčič, dr. Helena Baša Česnik, dr. Špela Velikonja Bolta
Analize terpenov
dr Helena Baša Česnik, dr. Franc Čuš, mag. Dejan Bavčar
Analize metoksipirazinov
dr Helena Baša Česnik, dr. Klemen Lisjak, dr. Franc Čuš
Analize hlapnih spojin
dr Helena Baša Česnik, mag. Dejan Bavčar
Analize glutationa
Lucija Janeš, dr. Klemen Lisjak, dr. Franc Čuš
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, vina in drugih alkoholnih pijač
dr. Mitja Kocjančič, mag. Dejan Bavčar, dr. Andreja Vanzo, dr. Franc Čuš, mag.
Vida Žnidaršič Pongrac, dr. Ana Gregorčič
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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
Sodelovanje z Univerzo v Aucklandu iz Nove Zelandije in Marlborough Wine
Research Centre
Nosilec: dr. Klemen Lisjak

Kmetijski inštitut Slovenije

2 vzorca tal. Z njiv s poljedelskim kolobarjem smo skupaj odvzeli 210 vzorcev
tal, iz sadovnjakov 32 vzorcev tal, z vinogradov 24 vzorcev tal ter iz trajnih
travnikov 6 vzorcev tal. Vzorce smo odvzeli iz zgornjega sloja kmetijskih
tal (do 30 cm), v primeru trajnih nasadov (sadovnjaki, vinograd) pa iz 2
globin (do 30 in do 60 cm). Ob vzorčenju smo izpolnili zapisnik vzorčenja
z vsemi potrebnimi podatki za nadaljnje delo. Vzorce tal smo prepeljali v
Centralni laboratorij KIS, jih vpisali v bazo podatkov in jih ustrezno shranili
za kemijske analize.
V okviru projekta smo na vsebnost metoksipirazinov analizirali 6 vzorcev
grozdja in na vsebnost glutationa 6 vzorcev grozdja, 4 vzorce mošta in 4
vzorce vina.

Raziskovalno sodelovanje z vinsko kletjo Tikveš (Makedonija)
Trajanje projekta: 2009-2012 (3 leta)
Nosilec: dr. Klemen Lisjak,
Sodelavka: dr. Andreja Vanzo

Vzpostavitev sistema multidisciplinarnih informacij prostora za napovedovanje
in ocenjevanje škod po naravnih nesrečah v kmetijstvu
Nosilec: dr. Borut Vrščaj
Sodelavec: mag. Tomaž Vernik

Raziskovalno sodelovanje z Univerzo v Trstu in Kmetijskim inštitutom San
Michele all'Adige (IASMA) v Italiji
Nosilka: dr. Andreja Vanzo

Leta 2010 smo v okviru projekta dokončali izdelavo spletni portal SUŠA ter
vanj integrirali 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), ki so potrebne
za izračun vodne bilance. Portal je zasnovan dinamično, in v realnem času
osvežuje meteorološke podatke.

Vinarski dan 2010
Organizator: dr. Franc Čuš
Soorganizator: Strokovno društvo vinogradnikov in vinarjev Slovenije
(SDVVS)
Organizacija 54. CIPAC in 7. FAO/WHO JMPS srečanja v Ljubljani
Organizator: dr. Ana Gregorčič
Pomoč pri organizaciji: Lucija Janeš

OPIS NALOG IN RAZISKAV
Vloga bakrovih pripravkov v kmetijstvu danes in jutri – analiza stanja ter
priporočila za nadaljnje ukrepe
Nosilka: dr. Ana Gregorčič
Sodelavci: dr. Helena Baša Česnik, mag. Vida Žnidaršič Pongrac, Janez Sušin,
dr. Borut Vrščaj, mag. Tomaž Vernik, dr. Franc Čuš, mag. Dejan Bavčar, dr.
Klemen Lisjak, dr. Andreja Vanzo, dr. Mitja Kocjančič
Za ugotavljanja vsebnosti bakra v kmetijskih tleh (DS1) smo do 10. novembra
odvzeli skupaj 272 vzorcev tal. Vzorce smo odvzeli s petih Kmetijsko gozdarskih
zavodov (KGZ). Z območja KGZ Ptuj smo odvzeli 110 vzorcev tal, z območja
KGZ Ljubljana 90 vzorcev tal, z območja KGZ Maribor 60 vzorcev tal, z
območja KGZ Murska Sobota 10 vzorcev tal ter z območja KGZ Novo mesto
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(1. dan 23. dekade)
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Prikaz vstopne DEMO strani na portal E-tla, kjer se nahaja tudi portal DKT-TIS

Projekt je bil uradno končan z 31.12.2009 in z oddanim poročilom 15. januarja
2010. Javno predstavljen je bil marca (URSZR), maja (CGS), avgusta (AGRA),
septembra (GIS v Slovenji in novembra (ARSO) 2011. Vsebine projekta smo
objavili v monografiji GIS v Sloveniji 2010 in reviji Ujma in Dimensio.
Algoritmi digitalne kartografije in pretvorbene funkcije za potrebe nacionalnega
talnega informacijskega sistema
Nosilec: dr. Borut Vrščaj
Sodelavca: mag. Tomaž Vernik, Marjan Šinkovec
Projekt predstavlja aktivnosti MOP in MKGP na področju varovanja tal v
Sloveniji. Rezultati projekta so namenjeni izvajanju strategije varovanja tal v
Sloveniji in so povezani z vsebinami kot so opredeljene v 'Thematic Strategy
for Soil Protection. Communication from the Commission to the Council,
the European parliament, the European economic and social committee and
the Committee of the regions' ter v 'Proposal for a directive of the European
parliament and the Council establishing a framework for the protection of soil
and amending Directive 2004/35/EC'.
V okviru projekta smo proučili načine in postopke za digitalno izboljšavo prostorsko
opredeljenih podatkov tal, predvsem pedološke karte 1:25.000 in izvajanje
tematskih informacijskih slojev lastnosti tal (zemljišč) za potrebe varovanja tal,
varstva okolja in zasnovo ukrepov in prilagoditev za okoljsko vzdržno kmetijsko
pridelavo. V okviru delovnih nalog so bili doseženi naslednji cilji:
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– zasnova napredne računalniške metode digitalne kartografije tal in izdelava
naprednih GIS algoritmov za izboljšanje podatkov pedološke karte;
– zasnova metodologije za izvajanje PTF v GIS okolju ter izdelava štirih
različnih PTF;
– zasnova, opredelitev in dokumentacija podatkovne strukture tal na nacionalnem
nivoju na podlagi konsenza kompetentne skupine pedologov različnih institucij
v Sloveniji;
– združena, dopolnjena in nadgrajena baza podatkov tal različnih raziskovalnih
inštitucij povezana za namene raziskovalnih aktivnosti s področja kmetijstva,
gozdarstva in okolja;
– zasnova med sektorskega in med institucionalnega talnega informacijskega
sistema Slovenije.
Podnebne spremembe – vpliv na kmetijstvo in emisije v podzemne vode
(projekt CCWaterS)
Nosilec: dr. Borut Vrščaj
Sodelavca: Janez Sušin, Marjan Šinkovec (priprava podatkov v ORACLE in
GIS)
V okviru projekta ccWaters smo s pomočjo ESRI ArcGIS 9.3 opreme, AML
programskega jezika ter matematičnega modela PELMO izdelali oceni tveganja
izpiranja herbicidov ter skupnega dušika v podzemno vodo za dve preiskovani
območji (Ljubljana in Murska Sobota). Podatki o porabi mineralnih gnojil po
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posameznih kulturah ter o količinah rastlinam dostopnega organskega dušika so
nam skupaj s pedološkimi podatki ter podatki o GERK-ih na omenjenih območjih
služili kot osnova za izdelavo ocen nevarnosti vnosa skupnega dušika v tla
kmetijskih zemljišč. S pomočjo podatkov o pedoloških lastnostih prevladujočih
talnih tipov ter uporabo programa PELMO pa smo ocenili nevarnosti za
izpiranje herbicidov na preiskovanih območjih. Za preiskovani območji smo
tako z upoštevanjem obeh ocen nevarnosti, vnosa skupnega dušika in izpiranja
herbicidov, izdelali oceno nevarnosti skupnega izpiranja v podzemno vodo.
Razvojni projekt ULTRAPRESS
Nosilec: dr. Klemen Lisjak
Sodelavki: dr. Andreja Vanzo, Lucija Janeš
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 2010 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.
Na vsebnost glutationa smo analizirali 19 vzorcev mošta in 33 vzorcev vina.
Rastlinski polifenoli: možnosti in omejitve uporabe v prehrani in medicini
Nosilka: dr. Andreja Vanzo
V sodelovanju z Univerzo v Trstu (dr. Passamonti) in IASMA-FEM (dr. Vrhovšek,
dr. Mattivi). Z metabolomskimi raziskavami ugotavljamo vpliv prehrane z
rastlinskimi polifenoli na profil primarnih in sekundarnih metabolitov v telesnih
tekočinah in organih sesalcev. Ugotavljamo potencialne biomarkerje, ki bodo
pripomogli k razumevanju bioloških učinkov polifenolov v organizmu. Po
naših preliminarnih ugotovitvah polifenoli zmanjšujejo lipogenezo (nastajanje
triacilglicerolov) v organizmu. Prebitek maščobnega tkiva v telesu je povezan z
debelostjo, z inzulinsko rezistenco, s hipertrigliceridemio, porušeno homeostazo
glukoze in diabetesom tipa 2.
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, dr. Mitja Kocjančič,
dr. Helena Baša Česnik, mag. Dejan Bavčar
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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. Poleg tega smo v letu 2010 vpeljali
in validirali metodo za določanje metoksipirazinov v moštu in vinu. V okviru
projekta smo analizirali metoksipirazine, glutation, hidroksicimetne kisline,
fermentabilni dušik in druge fizikalno kemijske parametre med dozorevanjem
grozdja sorte Sauvignon v sedmih različnih legah v Halozah in okolici. Poleg
tega smo opravili tudi vpliv gnojenja in redčenja grozdja na sekundarne
metabolite sorte Sauvignon.
Na vsebnost glutationa smo analizirali 87 vzorcev grozdja in na vsebnost
metoksipirazinov 71 vzorcev grozdja.
Vpliv interakcij med kvasovkami na potek fermentacije in zorenje vina
Nosilec: dr. Peter Raspor (BF)
Koordinator na 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
V okviru projekta smo v vzorcih medija iz laboratorijskih poskusov opravili
analizi ostankov pirimetanila in fenheksamida.
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 2009 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.
Z dveletnimi rezultati smo potrdili hipotezo, da bi lahko analizo izotopskih
razmerij vodika, ogljika in kisika, ki jih v Sloveniji uporabljamo tudi za
vzdrževanje baze podatkov izotopskih razmerij za slovenska vina z geografskim
poreklom, uporabili tudi za potrjevanje skladnosti (avtentičnosti) vina cviček
PTP (letnik, sortni sestav in geografsko poreklo). Prav tako se je pri vzorcih
cvičkov PTP dveh zaporednih letnikov izkazalo, da lahko pri koncentracijah
skupnih polifenolov, skupnih in prostih antocianov ter hidroksicimetnih kislin in
njihovih estrov govorimo o zadovoljivi izenačenosti in ponovljivosti navedenih
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parametrov za vzorce vin cviček PTP znotraj vinorodnega okoliša Dolenjska.
Ti parametri bi lahko bili v ožjem naboru spremljanja kakovosti, zastopanosti
sort in tehnologije v pridelavi vina cviček PTP ter bi lahko služili kot dodatni
parametri ugotavljanja skladnosti vina cviček PTP na pooblaščenih organizacijah
in večjih ocenjevanjih vin.
Na podlagi rezultatov ostankov FFS v dveh zaporednih letnikih lahko zaključimo,
da bi pridelovalci cvička PTP morali stremeti k zmanjšanju števila ostankov
FFS v vinih, medtem ko so njihove vsebnosti v večini primerov dokaj nizke in
primerljive z rezultati drugih domačih in tujih študij. Prav tako je v pridelavi
cvička PTP nujno potrebno izboljšati mikrobiološko stabilnost vina z ustrezno
filtracijo pred stekleničenjem. Pozornost je potrebno nameniti pojavljanju
oksidativnih kvasov v vinu in kvasovk iz rodu Brettanomyces/Dekkera. Biološki
razkis je primeren postopek v pridelavi cvička PTP, vendar morajo pridelovalci
paziti na njegov obseg (koncentracija mlečne kisline v vinu ne sme preseči 1
g/L).
Programska skupina trajnostno kmetijstvo
Vodja: dr. Matej Stopar
Sodelavci: dr. Franc Čuš, dr. Mitja Kocjančič, dr. Klemen Lisjak, dr. Andreja
Vanzo, dr. Špela Velikonja Bolta, dr. Ana Gregorčič
V okviru raziskovalnega dela programske skupine trajnostno kmetijstvo smo
skupaj s sodelavci OVR vpeljevali metodo PCR v realnem času za identifikacijo
in kvantifikacijo kvasovke Dekkera bruxelensis v vzorcih vina. Rezultate smo
primerjali s klasičnimi metodami nacepljanja na selektivna gojišča.
Prav tako smo preizkušali vpliv različnih sevov kvasovk na koncentracijo glutationa
med alkoholno fermentacijo mošta ter vpliv različnih sevov Saccharomyces
in ne-Saccharomyces kvasovk na vsebnost aromatičnih spojin in senzorično
kakovost vina traminec in sauvignon.
V sodelujemo tudi v raziskavah bioaktivnih spojin jabolk, kjer smo primerjali
integrirano in ekološko pridelavo.
V okviru raziskovalnega dela programske skupine smo na vsebnost ostankov
pesticidov in bakra analizirali 55 vzorcev tal, vzorčenih v letu 2009, iz območij
Celja, Maribora, Murske Sobote, Novega mesta in Ptuja. Ostanke pesticidov smo
ugotovili v 31 vzorcih in sicer smo določili naslednje aktivne snovi: DDT, desetilterbutilazin, diflufenikan, epoksikonazol, iprodion, metolaklor in terbutilazin.
Vsebnost bakra v vzorcih tal je bila med 17,2 in 178 mg/kg suhe snovi.
Na golf igrišču Bled smo v 30 vzorcih tal in 3 vzorcih vode, v treh vzorčevalnih
terminih (april, julij, oktober), analizirali vsebnost nitratov in ostankov pesticidov.
V vzorcih tal smo določili ciprodinil, endosulfan, fenarimol, fludioksonil,
karbendazim, klorotalonil in propikonazol, v vzorcih vode pa aktivni snovi
ciprodinil in karbendazim. V tleh smo analizirali tudi nitrate. Njihova vsebnost
je bila od 1,1 do 20,4 mg/kg.
Na ostanke pesticidov smo analizirali 20 vzorcev jabolk, v katerih smo določili
naslednje aktivne snovi: boskalid, kaptan, klorpirifos, metoksifenozid, piraklostrobin,
pirimikarb in spirodiklofen.
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Ostanke pesticidov smo analizirali tudi 4 vzorcih medu, vendar ostankov
aktivnih snovi v vzorcih nismo določili.
Skupni dušik in nitrate smo analizirali v 109 vzorcih plevelov.
Na vsebnost glutationa smo analizirali 136 vzorcev laboratorijskih fermentacij
in 27 vzorcev grozdja.
Kontrola rodovitnosti kmetijskih tal v Sloveniji v letu 2010 (Projekt financira
Petrokemija d.d., Kutina, Hrvaška)
Nosilec: Janez Sušin
Sodelavka: mag. Vida Žnidaršič Pongrac
Projekt kontrole rodovitnosti tal v Sloveniji od leta 2005 finančno podpira
Petrokemija d.d iz Hrvaške. V sodelovanju s Kmetijsko svetovalno službo smo v
letu 2010 sistematično odvzeli 500 vzorcev tal z njiv s prevladujočim poljedelskim
kolobarjem ter jih analizirali na osnovne parametre rodovitnosti (pH, P2O5,
K2O, organska snov). 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
Sodelavca: mag. Tomaž Vernik, Marjan Šinkovec
V letu 2010 smo obdelali in izdelali predlog vsebin orodij ter prvi funkcionalni
model orodij za trajnostno upravljanje in gospodarjenje s tlemi v postopkih

Prikaz portala Urban SMS Soil Manager Suite z propadajočimi orodji na desni
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prostorskega načrtovanja. Model/orodja smo prvič predstavili zgodaj spomladi
na rednem sestanku vseh partnerjev UrbanSMS v Bratislavi. Predstavitev orodij
je spodbudilo partnerje, da so definirali dodatna orodja in s tem precej povečali
obseg DS4. Do septembra smo razvili razširjen set orodji in jih integrirati spletni
portal. Izdelali smo beta verzijo priročnikov za orodja in navodil za uporabo
spletnega portala (navodila za inštalacija, splošni opisi orodji, funkcionalnosti
ter podatkovnih baz ter serijo uporabniških priročnikov). Orodja in spremno
dokumentacijo smo a ponovno predstavili na konferenci v Celju. O tehničnih
lastnostih sistema seznanili partnerje med mednarodno delavnico na Dunaju
in v Ljubljani.
S podporo podizvajalca CGS plus smo v septembru uspešno izvedli delavnico
za Urban SMS partnerje - t.j. tehnični trening za bodoče uporabnike in skrbnike
sistema. Do konca leta smo nato posodabljali funkcije ter spletne rešitve ter
posledično tudi dokumentacijo. V vmesnem času smo se udeležil več usklajevanj/
posvetov o vsebini in funkcionalnosti Urban SMS orodij (Dunaj, Bratislava in Celje).
Rezultati DS4 projekta Urban SMS so bili objavljeni na mednarodni konferenci
v Kopenhagnu ter monografijah Podeželje na preizkušnji, Onesnaženost okolja
in naravni viri kot omejitveni dejavnik razvoja v Sloveniji ter reviji ELSA.
FP7 GSsoil (eContentplus: Assessment and strategic development of INSPIRE
compliant Geodata-Services for European Soil Data)
Nosilec: dr. Borut Vrščaj
Sodelavec: mag. Tomaž Vernik
V letu 2010 smo sodelovali v več delovnih nalogah, ki so zajemal pregled in
sintezo primerljivosti podatkov tal na nivoju držav EU, vzpostavitev vsebinskih
standardov za pripravo / harmonizacijo podatkov o tleh na nivoju EU. Ti
zajemajo problematiko vsebinske natančnosti in merila pedoloških informacij,
vpeljavo mednarodne WRB klasifikacije tal, vsebinsko in nivojsko primerljivost
šifrantov ter pripravo informacij o razpoložljivosti in dostopnosti in primerljivosti
podatkov tal držav EU. Udeležili smo se dveh sestankov na katerih smo
predstavili vmesne rezultate in uskladili vsebine v okviru WP2. Zasnovali smo
tudi podatkovne baze / šifrante ter začeli postopke harmonizacije. Izdelan
je bil tudi GSSoil portal za tla, ki je po našem prevodu sedaj dostopen med
drugim tudi v slovenskem jeziku. Prevedeni so bili slovenski izrazi za tla in
s tem vzpostavljena osnova slovarja slovenskih pedoloških izrazov za potrebe
GSSoil in posledično za izvajanje EC direktiv (npr. INSPIRE) .
Bilaterala s Črno Goro
Organizator: dr. Borut Vrščaj
Partner: Biotehniška fakulteta v Podgorici
V letošnjem letu smo pričeli z bilateralnim sodelovanjem s področja kontrole
rodovitnosti tal in gnojenja. S črnogorskimi kolegi z Biotehniške fakulteto v
Podgorici smo sodelovali na problematik vzpostavitev sistemov za pripravo in
ocenjevanje podatkov o tleh za potrebe KRT. Zaradi pomanjkanja časa sodelujočih
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na KIS strani v letu 2010 žal nismo izvedli nobene aktivne izmenjave. Ta je
načrtovan za januar 2011, ko bodo partnerji obiskali naš inštitut.
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)
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 2010 smo za prvo registracijo ocenili 4 sredstva
in za podaljšanje registracije 6 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 2010 smo ostanke ocenili v 4 sredstvih.
Zaključene ocene odložimo v e-arhiv Meridio.
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 52 vzorcev cvetnega
prahu 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 2010
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 2010 smo odvzeli 129 vzorcev tal iz
60 lokacij, ki smo jih v monitoring vključili leta 2006 in 2002. 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 2010
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 2010: emisije
onesnaževal zunanjega zraka in toplogrednih plinov ter vsebnost organske
snovi v tleh
Nosilca: dr. Jože Verbič in dr. Borut Vrščaj
Sodelavec: mag. Tomaž Vernik

Onesnaženost tal kmetijskih zemljišč na vodovarstvenem območju Mestne
občine Ljubljana ter na območju vodarne Brest na Iškem vršaju smo v letu 2010
ugotavljali na 22 lokacijah. Vzorčenje tal smo opravili na 19 njivah s prevladujočim
poljedelskim kolobarjem ter na 3 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
(oktober). Vzorce smo analizirali na ostanke FFS (acetoklor, alaklor, atrazin,
bentazon, bromacil, cianazin, desetil-atrazin, desetil-terbutilazin, desizopropilatrazin, 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 (MOP) so v letu 2010
obsegale 2 sklopa in sicer zmanjšanje emisij onesnaževal zunanjega zraka in
toplogrednih plinov iz kmetijstva, vsebnost organske snovi v tleh ter redno
spremljanje njene dinamike.
V okviru sklopa o vsebnosti organske snovi v tleh smo izdelali prvo poročilo.
Seznanili smo se z obstoječimi praksami ter pregledali dosegljive podatke
o organski snovi v tleh, sisteme vzorčenja in analiz ter podali prvo oceno
primerjave rezultatov. V pripravi je tudi predlog monitoringa - celostnega
spremljanja vsebnosti organske snovi v tleh.

Strokovne naloge za Ministrstvo za okolje in prostor v letu 2010: kmetovanje
na vodovarstvenih območjih in nitratna direktiva
Nosilec: Janez Sušin
Sodelavca: dr. Borut Vrščaj, mag. Tomaž Vernik

Vzpostavitev DEMO portala E-tla
Nosilec: dr. Borut Vrščaj
Sodelavca: mag. Tomaž Vernik, Marjan Šinkovec
Vzpostavili smo spletni portal in na njem združili vrsto v lanskem letu pridobljenih
in obdelanih podatkov. Stran je v DEMO verziji in bo dopolnjena ter posodobljena
v prihajajočem letu. Portal je dostopen preko spletne strani CTO

Strokovna naloga za Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je v letu 2010
obsegala dva vsebinska sklopa:
kmetijstvo na vodovarstvenih območjih,
izvajanje ukrepov varstva voda pred onesnaženjem z nitrati iz kmetijskih virov
(Nitratna direktiva).
Omenjena sklopa sta vezana na pripravo gradiva za oblikovanje slovenske
zakonodaje ter izdelavo poročil v skladu z obveznostmi iz mednarodnih pogodb
in konvencij, katerih podpisnica je Republika Slovenija. V sklopu poglavja o
kmetovanju na vodovarstvenih območjih izdelujemo strokovna izhodišča za
oblikovanje vodovarstvenih režimov kmetovanja ter pripravljamo pregled stanja
kmetijske pridelave na območjih, za katere naročnik (MOP) pripravlja uredbe
o vodovarstvenem režimu. Na področju izvajanja nitratne direktive sodelujemo
v delovni skupini MOP, ki pripravlja strokovne podlage za poročanje Slovenije
t.i. nitratnemu odboru Evropske komisije. Delo vsebuje pripravo zakonodajnih
okvirjev v Sloveniji, izdelavo poročil za Evropsko komisije ter izdelavo bilance
dušika na nacionalni in regionalni ravni v skladu z OECD metodologijo.   
Prikaz spletne strani (vstopna stran)
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Posodobitev spletne strani CTO ter predstavitev vsebin projektov
Nosilec: dr. Borut Vrščaj
Sodelavca: mag. Tomaž Vernik, Marjan Šinkovec
Posodobili in razširili smo spletno stran KIS ter vnesli vsebine in predstavitev
dejavnosti CTO.
Osvežitev kmetijsko okoljskih kazalcev (ARSO)
Nosilec: dr. Jože Verbič
Sodelavci CL: Janez Sušin, dr. Borut Vrščaj, mag. Tomaž Vernik
Kmetijski inštitut Slovenije je po naročilu Agencije Republike Slovenije za
okolje (ARSO) že več let odgovoren za pripravo Kmetijsko okoljskih kazalcev,
s katerimi prikazujemo vplive kmetijske dejavnosti na okolje. Kmetijsko okoljski
kazalci so oblikovani na predpisan način ter v sklopu Kazalcev okolja v Sloveniji
objavljeni na spletni strani ARSO (http://kazalci.arso.gov.si/). V letu 2010 smo
v projektu sodelujoči raziskovalci CL oblikovali kazalec z naslovom »Bilanca
dušika v kmetijstvu« ter ga objavili na omenjeni spletni strani ARSO. OECD 
metodologija bilance dušika (N) (OECD and EUROSTAT. Gross Nitrogen Balances.
Handbook. October 2007) temelji na izračunu razlike med količino dušika, ki ga
v kmetijstvu vnesemo v tla (vnos dušika), ter količino dušika, ki ga s pridelki
odnesemo s kmetijskih zemljišč (odvzem dušika). Takšen izračun v primeru
morebitnih presežkov dušika kaže na možnost okoljskega obremenjevanja
z dušikom iz kmetijstva in je zato dobra podlaga za posredno ocenjevanje
obremenjevanja voda, zraka in tal z dušikovimi snovmi.
Spremljanje prisotnosti GSO, ki so dovoljeni za pridelavo, v kmetijskih rastlinah
in pridelkih na kmetijskih gospodarstvih
Nosilka: dr. Jelka Šuštar Vozlič
Sodelavec CL: dr. Borut Vrščaj
Namen naloge je bil pridobiti podatke o morebitni prisotnosti gensko spremenjenih
organizmih, ki so dovoljeni za pridelavo, v kmetijskih rastlinah in na kmetijskih
gospodarstvih v letu 2010. Lokacije za vzorčenje rastlinskega materiala so bile
določene na osnovi podatkov GERK za koruzo v letu 2010. Skupno je bilo
določenih 80 vzorčnih enot, več vzorcev je bilo odvzetih v pridelovalnih območjih
z večjim deležem koruze v setveni sestavi (Pomurje, Podravje). Vzorčenje je
potekalo v dogovoru z Inšpektoratom RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Na osnovi dvojne presejalne analize (35S promotor in nos terminator), ki je
bila narejena v akreditiranem laboratoriju z metodami PCR v realnem času, je
bilo ugotovljeno, da noben vzorec ni vseboval nobenega od obeh presejalnih
elementov, torej ni vseboval gensko spremenjene koruze, ki je v EU dovoljena
za pridelavo, hrano in/ali krmo. Ker so bili rezultati presejalne analize za vse
vzorce negativni, nadaljnje analize niso bile narejene. Izdelan je bil predlog
monitoringa za kontrolo semena, kontrolo na polju in za kontrolo izvajanja
soobstoja na polju, podana so priporočila za izvajanje monitoringa.
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Program ukrepov na področju čebelarstva v Sloveniji v letu 2010 (Ukrep:
Kakovost medu)
Nosilka: mag. Veronika Kmecl
Sodelavka: 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 ukrep »Kakovost medu – Interna kontrola medu«, katerega namen
je preverjanje kakovosti slovenskega medu. Na Kmetijskem inštitutu Slovenije
smo v letu 2010 vpeljali in validirali metodo za določevanje ostankov amitraza
in njegovih razgradnih produktov, ki ga vsebuje akaricidno sradstvo Apivar®.
Vsebnosti ostankov amitraza (vklj. razgradnih produktov) smo določili v 122
vzorcih medu različnih slovenskih pridelovalcev s pomočjo plinske kromatografije
(GC-ECD in GC-MS).
Program ukrepov na področju čebelarstva v Sloveniji v letu 2010 (Ukrep:
Aplikativne raziskave v čebelarstvu)
Nosilec: prof. dr. Aleš Gregorc
Sodelavki CL: mag. Veronika Kmecl, dr. Helena Baša Česnik
V okviru »Uredbe o izvajanju programa ukrepov na področju čebelarstva RS za
leto 2010« smo z Oddelkom za živinorejo (Čebelarstvo) sodelovali v aplikativni
raziskavi z naslovom: »Ugotavljanje vplivov akaricida na čebele in varoje«. V
nalogi smo ugotavljali vpliv akaricidov na čebeljo zalego in ostanke le-teh v
medu, vosku, čebelah in ličinkah. V ta namen smo v Centralnem laboratoriju
vpeljali metodo za določanje ostankov amitraza (vklj. razgradnih produktov) v
ličinkah, čebelah in medu ter metodo za določanje kumafosa v vosku, ličinkah
in čebelah s pomočjo plinske kromatografije (GC-ECD in GC-MS).
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 2010 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.

229

Kmetijski inštitut Slovenije

Poročilo o delu 2010

Izdelava izotopskih analiz vzorcev vina s slovenskim geografskim poreklom
Nosilec: dr. Mitja Kocjančič
Sodelavca: dr. Franc Čuš, mag. Dejan Bavčar
Kmetijski inštitut Slovenije je s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano (MKGP) zakonsko zadolžen za pošiljanje rezultatov izotopskih analiz za
20 slovenskih vin v podatkovno bazo EU za katero skrbi Joint Research Centre
(JRC) v Ispri. Za vzpostavitev podatkovne baze EU, smo v letu 2010 opravili analize
vin letnika 2009. 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 30 vzorcev grozdja/mošta letnika
2010, skupaj z zbiranjem podatkov o vzorcih. Vzorce smo vinificirali in vino
ustekleničili.
Analize tal
mag. Vida Žnidaršič Pongrac, mag. Veronika Kmecl
Skupaj smo v letu 2010 analizirali 2786 vzorcev tal, od tega 2252 vzorcev tal
za zunanje naročnike, 505 vzorcev v sklopu projektov in nalog na KIS, 10
vzorcev v okviru medlaboratorijske primerjalne sheme BIPEA, 16 vzorcev v
okviru medlaboratorijske primerjalne sheme ISE (Nizozemska) in 3 vzorce v
okviru slovenske medlaboratorijske primerjave, ki jo je organizirala KGZS Murska
sobota. Vzorce tal smo analizirali na stopnjo kislosti (pH) (2366 vzorcev), na
vsebnost rastlinam lahko dostopnega fosforja in kalija (2354 vzorcev), rastlinam
lahko dostopnega magnezija (405 vzorcev) ter na vsebnost organske snovi (1538
vzorcev). Analize nitratnega dušika smo naredili v 455 vzorcih tal. Glede na
želje naročnikov smo opravili tudi druge analize tal (skupni dušik, dostopni bor,
tekstura tal, električna prevodnost, težke kovine (od tega baker v 363 vzorcih
tal), izmenljive katione, NO3-N, NO2-N, NH4-N …).
Analize mineralnih in organskih gnojil
mag. Vida Žnidaršič Pongrac
V letu 2010 smo analizirali 88 vzorcev gnojil, od tega 60 mineralnih gnojil, 5
organsko-mineralnih gnojil ter 23 vzorcev organskih gnojil. Med mineralnimi
gnojili so prevladovala NPK gnojila različnih formulacij (19 vzorcev) ter
urea (15 vzorcev). . V mineralnih gnojilih smo preverjali skladnost sestavin
(makrohranila: dušik, fosfor, kalij, magnezij, kalcij, žveplo ter mikrohranila:
železo, baker, mangan, cink, bor, molibden) glede na deklarirane vrednosti.
V sklopu inšpekcijskega nadzora (19 vzorcev) smo preverjali tudi vsebnost
kadmija in svinca v mineralnih gnojilih.. Med organskimi gnojili smo analizirali
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prašičji, goveji ter perutninski gnoj in gnojevko, mulj ter organske ostanke
iz bioplinarn. 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 (pH).
Analize fitofarmacevtskih sredstev
dr. Ana Gregorčič, Lucija Janeš
Vsebnosti aktivnih snovi smo analizirali v 12 vzorcih fitofarmacevtskih sredstev, od
tega je bilo 11 vzorcev vzorčenih na trgu v okviru inšpekcijskega nadzora.
Laboratorij FASFC - Federal Laboratory for Food Safety iz Belgije je v letu
2010 organiziral medlaboratorijsko shemo za določevanje vsebnosti aktivne
snovi alfa-cipermetrina in fizikalno-kemijskih lastnosti SC formulacije (gostoto,
pH, penjenje, mokro sejalno analizo in suspezibilnost). V okviru mednarodnih
medlaboratorijskih primerjalnih analizah, ki jih organizira CIPAC (Collaborative
International Pesticides Analytical Council Limited), smo se prijavili za sodelovanje
v shemi za določanje vsebnosti flumioksazina, v treh vzorcih tehničnih aktivnih
snovi in dveh WP formulacijah, proizvajalca Sumitomo, Japonska.
Analize ostankov fitofarmacevtskih sredstev v kmetijskih pridelkih, vinu,
cvičku cvetnem prahu, mrtvicah, tleh in vodi
dr. Ana Gregorčič, dr. Helena Baša Česnik, dr. Špela Velikonja Bolta
V okviru strokovne naloge s področja fitofarmacevtskih sredstev smo na vsebnost
ostankov pesticidov analizirali 52 vzorcev cvetnega prahu.
V okviru strokovne naloge Monitoring onesnaženosti tal kmetijskih zemljišč na
vodovarstvenih območjih v mestni občini Ljubljana v letu 2010 smo na vsebnost
ostankov fitofarmacevtskih sredstev analizirali 44 vzorcev tal.
V okviru servisne dejavnosti smo na vsebnost ostankov fitofarmacevtskih
sredstev v kmetijskih pridelkih, vinu, cvetnem prahu, mrtvicah, tleh in vodi
analizirali 130 vzorcev, od tega 12 (koruza, ječmen, vino in solata) za zunanje
naročnike in 118 (jabolka, cvetni prah, mrtvice, med, voda in zemlja) za notranje
naročnike.
V okviru projekta 40518 (Spremljanje nekaterih parametrov kakovosti in
geografskega porekla vina cviček PTP) smo na vsebnost ostankov pesticidov
analizirali 20 vzorcev cvička.
V okviru projekta 41083 (Vloga bakrovih pripravkov v kmetijstvu danes in jutri
- analiza stanja ter priporočila za nadaljnje ukrepe) smo na vsebnost ostankov
pesticidov analizirali 6 vzorcev grozdja in 12 vzorcev vina.
Analize terpenov
dr Helena Baša Česnik, dr. Franc Čuš, mag. Dejan Bavčar
V okviru servisne dejavnosti smo na vsebnost terpenov analizirali 18 vzorcev
vina traminec (sevi kvasovk). Za potrebe doktorske disertacije smo na vsebnost
terpenov analizirali 87 vzorcev vina.
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Analize hlapnih spojin
dr Helena Baša Česnik, mag. Dejan Bavčar
Za potrebe doktorske disertacije smo na vsebnost hlapnih spojin analizirali 84
vzorcev vina.
Analize medu
mag. Veronika Kmecl
Kmetijski inštitut Slovenije je s strani MKGP RS pooblaščeni slovenski laboratorij
za izvajanje kontrole kakovosti medu v primeru inšpekcijskega nadzora. V
letu 2010 smo po naročilu IRSKGH analizirali 38 vzorcev medu iz različnih
veleblagovnic in maloprodajnih trgovin v Sloveniji. Vzorce smo analizirali na
11 fizikalno-kemijskih parametrov in ugotavljali skladnost živila s slovensko
zakonodajo (Pravilnik o medu; UL RS, 31/ 31.3.2004). Za certifikacijski organ
»Bureau Veritas« smo v sklopu postopkov certificiranja kmetijske pridelave in
živil analizirali 33 vzorcev medu z zaščiteno označbo geografskega porekla
»Kraški med« in »Kočevski med«. V okviru interne kontrole nekaterih trgovskih
verig in maloprodajnih trgovin v Sloveniji smo analizirali 32 vzorcev medu in
preverili skladnost parametrov kakovosti s pravilnikom o medu. V sodelovanju
s Čebelarsko zvezo Slovenije smo v sklopu »Programa ukrepov na področju
čebelarstva RS za leto 2010 (Ukrep: Kakovost medu - Interna kontrola medu;
Ocenjevanje medu)« analizirali 277 vzorcev medu na osnovne parametre kakovosti
in 122 vzorcev medu na vsebnost amitraza in njegovih razgradnih produktov.
Med smo analizirali tudi na željo posameznih pridelovalcev.
Uspešno smo sodelovali v mednarodni medlaboratorijski primerjalni shemi
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 2010 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.
V okviru inšpekcijskega nadzora kakovosti krmo smo v analizo prejeli 40 vzorcev.
Kakovost krme smo ocenjevali glede na Pravilnik o kakovosti, označevanju in
pakiranju krme v prometu, Od 40 prejetih vzorcev, je bilo 7 (17,5%) neskladnih.
Kvaliteto sena in silaž so ovrednotili na Oddelku za živinorejo z izračunom
prebavljivih surovih beljakovin, škrobnih enot, neto energije za laktacijo in
presnovljivih beljakovin.

232

Točnost analiz smo preverjali v medlaboratorijski primerjalni shemi Bipea
(Bureau interprofessionnel d`études analytiques, Francija), Circuit 13: Aliments
des animaux, v okviru katere smo prejeli v laboratorij 21 vzorcev za analizo
krme.
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, dr. Franc Čuš, mag.
Vida Žnidaršič Pongrac, dr. Ana Gregorčič
Glavnino prihodka iz servisnih uslug še vedno predstavljajo kakovostna in deželna
vina. V letu 2010 smo analizirali 10 % ali 82 vzorcev manj kakovostnih vin kot
v rekordnem letu 2009, a še vedno več kot letnikih 2008 in 2007. Vzroke za
padec skupnega števila analiz kakovostnih vin v 2010 lahko iščemo predvsem
v splošni nasičenosti trga z vinom, posledično slabi prodaji letnika 2009 in
tudi manjšemu povpraševanju po vinu refošk, ki tvori glavnino kakovostnih
stekleničenih vin. Tudi poznejša trgatev letnika 2010 pomeni kasnejše stekleničenje
vin kot v letniku 2009.
Število analiz za deželno vino je v letu 2010 upadlo za 6 % ali 25 vzorcev z
ozirom na 2009. Število analiz za samo ne-ustekleničena dežela vina upada,
saj se tako pridobljene odločbe samo za 6 mesecev pridelovalcem niso ugodne.
Pridelovalci raje izkoriščajo zakonsko podprto možnost prodaje stekleničenih
deželnih vin (namesto stekleničenih kakovostnih vin), saj takšne odločbe
stanejo enako kot odločbe za ne-ustekleničena deželna vina in so tudi trajne.
Skupno število deželnih vin (ne-ustekleničena in stekleničena) upada že nekaj
let, predvidevamo pa, da bo v letu 2011 skupno število analiz deželnih vin
vsaj enako kot leta 2010.
Število posameznih analiz vina je bilo večje za 32 % (41 vzorcev) v primerjavi z
2009. Predvsem zaradi oddaljenosti od posameznih vinorodnih dežel in pojava
novih manjših laboratorijev na terenu je to zelo dober rezultat, dokaj pa so
se tudi uveljavile analize mikrobiološke stabilnosti in stabilnosti na izločanje
vinskega kamna ter analize vsebnosti polifenolov in bakra v vinu.
Ker pomembni delež našega prihodka predstavlja raziskovalno delo, se je
tudi v letu 2010 analiziralo podobno število analiz grozdja in vina v okviru
raziskovalnih projektov.
Število analiziranih inšpekcijskih vzorcev vina je bilo v letu 2010 večje za 32 %
(17 vzorcev). Dodatno smo v 12 inšpekcijskih vzorcih vin analizirali izotopska
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razmerja med devterijem in vodikom (D/H)I in (D/H)II na specifičnih mestih
molekule etanola, analizo vsebnosti 13C ter razmerja izotopov kisika (18O/16O)
v molekuli vode v vinu.
Za analiz žganih pijač smo v letu 2010 prejeli skupno 48 vzorcev, kar je
23 % (14 vzorcev) manj kot v letu 2009. Predvidevamo, da so glavni vzroki
nasičenost trga in slaba prodaja žganih pijač, zakonsko podprta prekvalifikacija
prej največkrat analizirane pijače teranovega likerja med vina in izkoriščanje
enkratne analize za velike količine iste žgane pijače. Tako kot v letu 2009 je
tudi v 2010 je odpadla inšpekcijska kontrola vzorcev žganih pijač.
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
27 vzorci vina in žganih pijač.
Vsekakor lahko zaključimo, da je bilo v okviru servisnih analiz vina in žganih
pijač leto 2010 nekoliko manj uspešno od leta 2009. 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)
se ni pokazalo za uspešno, predvsem zaradi večjega števila bližjih pooblaščenih
laboratorijev za oceno vina.  

Število analiziranih vzorcev v letih 2000-2010
VRSTA VZORCA

2000 2001 2002 2003

Tla

1639 1616 2368 2943 10951 7468 6005 5324 5056 3834 2786

Voluminozna krma,
krmila, dodatki, polj- 2890 2078 2992 2172
ščine in pridelki
Med

52

308

34

Organska in mine189 154 141
76
ralna gnojila
Fitofarmacevtska
230 188 189 231
sredstva in ostanki
Vino uvoz, izvoz,
žgane pijače, in1016 886 1009 1036
špekcija, posamezne
analize
Odprta vina in vina
2071 1914 1965 1568
za stekleničenje
Grozdje in vino za
544 480
62
88
raziskave
Medlaboratorijske
116
86
primerjalne analize

2004

1667 1381 1747 1111 1281 1249 1352
661

355

114

167

115

346

679

71

150

145

89

83

57

88

983

345

517

497

297

311

128

759

391

424

519

160

245

301

1206 1303 1274 1265 1241 1301 1194
88

88

118

236

401

405

590

109

141

138

73

97

27

26

340

527

662

487

780 1114

265

296

235

247

357

Druge vrste vzorcev
Prepis dokumentov
(analiz), spremni dokumenti, certifikati
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428

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 in Fakulteto za matematiko,
naravoslovje in informacijske tehnologije 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 v
mesecu marcu izpopolnjeval na Auckland University v Novi Zelandiji. V okviru
raziskovalnega dela na omenjeni inštituciji je analiziral aromatične komponente
v vinih sorte Sauvignon v okviru raziskovlanega projekta.
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 2010 smo opravili več poskusov stiskanja
grozdja v hipereduktivni atmosferi in vpliv dodatka žveplovega dioksida na
njegovo koncentracijo v različnih frakcijah prešancev.
Raziskovalno sodelovanje z Univerzo v Trstu in Kmetijskim inštitutom San
Michele all'Adige (IASMA) v Italiji
Nosilka: dr. Andreja Vanzo
Z raziskovalnima skupinama iz Italije sodelujemo na področju raziskav biološke
razpoložljivosti in biološke aktivnosti rastlinskih polifenolov. Eksperimentalni
del poskusov delamo na Univerzi v Trstu, analitiko vzorcev pa na KISu in
na IASMA. V letu 2010 smo pričeli raziskovati presnovo in biološko aktivnost
antocianov grozdja z metabolomskimi študijami.
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Vinarski dan 2010
Organizator: dr. Franc Čuš
Soorganizator: Strokovno društvo vinogradnikov in vinarjev Slovenije
(SDVVS)
Vinarski dan 2010 smo organizirali 17.11.2010 v Hotelu Mons v Ljubljani, 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 150 udeležencev. Izdali smo publikacijo Prikazi in informacije 272
z naslovom Vinarski dan 2010, v kateri so zbrani recenzirani prispevki avtorjev
in obsega 189 strani.
Organizacija 54. CIPAC in 7. FAO/WHO JMPS srečanja v Ljubljani
Organizator: dr. Ana Gregorčič
Pomoč pri organizaciji: Lucija Janeš
S soglasjem in podporo MKGP smo v imenu Slovenije prevzeli organizacijo
srečanja v Ljubljani. 54. CIPAC (Collaborative International Pesticides Analytical
Council Limited) in 7. FAO/WHO JMPS (Joint Meeting on Pesticide Specifications)
srečanje je potekalo od 2. do 10. junija 2010 v Grand Hotelu Union d.d.,
Miklošičeva 1, Ljubljana. Srečanja se je udeležilo 126 udeležencev iz dežel
celega sveta. Prvi štirje dnevi so bili namenjeni zaprtemu srečanju FAO/WHO
JMPS, nato je sledilo odprto CIPAC/FAO/WHO srečanje, CIPAC simpozij in
CIPAC tehnično srečanje.
Na 9. FAO/WHO JMPS zaprtem srečanju smo v okviru specifikacij obravnavali
aktivne snovi in njihove formulacije. CIPAC/FAO/WHO odprtemu srečanju
so prisostvovali tudi predstavniki proizvajalcev pesticidov in predstavniki
organizacij AgroCare, AOAC, ECPA, EFSA in FASA. Vsebina so bila poročila
naštetih organizacij in predstavnikov držav, status in publikacije CIPAC metod,
FAO in WHO specifikacij, predstavljena je bila prioritetna lista za razvoj FAO
in WHO specifikacij v naslednjem letu. Vsebina prispevkov in posterjev, ki so
bili predstavljeni na simpoziju je dosegljiva na spletni strani cipac.org. Na 54.
CIPAC srečanju so predstavniki proizvajalcev pesticidov predstavili rezultate
medlaboratorijskih shem. Predstavljene analitske metode so dobile status začasnih
metod, razen ene, ki je bila sprejeta kot polna CIPAC metoda. Naš laboratorij
je uspešno sodeloval v medlaboratorijski shemi za določanje dimoksistrobina in
fluazinama. S strani proizvajalcev so bile predstavljeni rezultati štirih manjših
medlaboratorijskih shem. Štiri analitske metode, ki so bile predstavljene lani
smo sprejeli kot polne CIPAC metode. Status začasnih metod je bil podaljšan
štirim postopkom. Sledila je seja 40. upravnega odbora CIPAC in 45. sveta
CIPAC. Vsebina je bila organizacijsko tehnična: finančno poročilo, plan izdaje
novih CIPAC priročnikov in prevodov, izvolitve in plan srečanj.
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AKREDITACIJA CENTRALNEGA LABORATORIJA
18 in 19. februarja 2010 smo imeli zunanjo presojo francoske akreditacijske
komisije COFRAC v naslednji sestavi:
Severine BLATT, zadolžena za presojo sistema vodenja kakovosti,
Eric TRUCHOT, zadolžen za presojo področja ostankov pesticidov (program
99-2) in
Jean-Yves BALITEAU, zadolžen za presojo področja analiz zemlje (program
96).
Presojevalci so ugotovili 11 neskladnosti, od tega eno kritično. Poslali smo
korektivne ukrepe, ki smo jih morali realizirati in 09. aprila dobili poročilo o
presoji, ki smo jo uspešno prestali.
03. maja 2010 je izdana nova priloga akreditacijske listine COFRAC No
1-1336.
V letu 2010 smo po planu, sprejetem na vodstvenemu pregledu, vpeljali naslednje
metode testiranja:
Agrokemijski laboratorij:
–	Na področju analiz ostankov pesticidov v sadju in zelenjavi smo v vpeljali
novo multirezidualno GC-MS metodo z aktivnimi snovmi: beflubutamid,
ciflutrin, cinidon-etil, dieldrin, dikloran, EPN, fenamifos, fenamifos sulfon,
fenpropatrin, fentoat, fluopikolid, izofenfos-metil, klorfenvinfos, klorobenzilat,
mepanipirim, oksifluorfen, ortofenilfenol, paklobutrazol, piraflufen-etil,
prokvinazid, protiofos, tau-fluvalinat, tebufenpirad, teflutrin in trifluralin.
– V multirezidualno metodo LC/MS/MS smo dodali naslednje pesticide:
3-hidroksi-karbofuran, bromukonazol, etion, etofenproks, etoprofos, fenamifos
sulfoksid, flufenoksuron, kaduzafos, metasulfuron-metil, pensikuron, petoksamid,
piridaben, piriproksifen, tritikonazol.
–	Na področju analiz medu smo vpeljali in validirali metodo za določitev
vsebnosti amitraza in njegovih razgradnih produktov z GC-ECD  in GCMS.
–	Na področju analiz voska smo vpeljali metodo za določitev vsebnosti kumafosa
z GC-ECD in GC-MS.
Enološki laboratorij:
–	Na področju analiz mošta in vina smo vpeljali metodo za določevanje vsebnosti
metoksipirazinov (2-izobutil-3-metoksipirazin in 2-izopropil-3-metoksipirazin)
s SPME/GC/MS.
Kakovost analitskih postopkov smo zagotavljali s sodelovanjem v medlaboratorijskih
primerjalnih testiranjih.
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28. maja 2010 je Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje izvedel obnovitveno
presojo sistema vodenja kakovosti Kmetijskega inštituta Slovenije s komisijo
v sestavi:
– Mihajlo Zozolly, vodja presoje,
– Peter Raspor, presojevalec in
– Stanka Turk, presojevalka.

9. VRŠČAJ, Borut, VERNIK, Tomaž, CEGLAR, Andrej, ČREPINŠEK, Zalika, ŠAJN-SLAK, Alenka,
IVAČIČ, Matjaž. Napovedovanje in ocenjevanje posledic suše = prediction and assessment of
drought effects. Ujma (Ljublj.), 2010, št. 24, str. 146-154. [COBISS.SI-ID 3448424]

Presojo smo uspešno prestali in 4. 8.2010 je izdan nov certifikat Q-1120 za
sistem vodenja, ki izpolnjuje zahteve standarda ISO 9001:2008.

10. MIHELIČ, Rok, SUŠIN, Janez, FLISAR NOVAK, Zita. Strokovna navodila za ohranitev
rodovitnosti tal je treba poznati in se po njih ravnati. Kmeč. glas, 8. dec. 2010, letn. 67, št.
49, str. 9. [COBISS.SI-ID 3481704]
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17. VRŠČAJ, Borut, CEGLAR, Andrej. Ocenjevanje in napovedovanje suše v Sloveniji. Dimensio, maj 2010, leto XIII, št. 15, str. 26-27. [COBISS.SI-ID 3318888]

3. ČUŠ, Franc, BAŠA ČESNIK, Helena, VELIKONJA BOLTA, Špela, GREGORČIČ, Ana. Pesticide residues in grapes and during vinification process. Food control. [Print ed.], 2010, vol.
21, no. 11, str. 1512-1518, doi: 10.1016/j.foodcont.2010.04.024. [COBISS.SI-ID 3292264]

18. VRŠČAJ, Borut, VERNIK, Tomaž. Development of Urban Soil Manager Suite (WP 4).
Local land & soil news, I/10, no. 32/33, str. 28. [COBISS.SI-ID 3317608]

4. JANEŠ, Lucija, LISJAK, Klemen, VANZO, Andreja. Determination of glutathione content in
grape juice and wine by high performance liquid chromatography with fluorescence detection.
Anal. chim. acta. [Print ed.], 2010, vol. 674, iss. 2, str. 239-242, doi: 10.1016/j.aca.2010.06.040.
[COBISS.SI-ID 3347048]

1.05 Poljudni članek

5. MAESTRO, Allessandra, TERDOSLAVICH, Michela, VANZO, Andreja, KUKU, Adenike,
TRAMER, Federica, NICOLIN, Vanessa, MICALI, Fulvio, DECORTI, Giuliana, PASSAMONTI, Sabina. Expression of bilitranslocase in the vascular endothelium and its function as a
flavonoid transporter, 2010, vol. 85, no. 1, str. 175-183. http://cardiovascres.oxfordjournals.
org/cgi/content/abstract/85/1/175. [COBISS.SI-ID 3206504]
6. SMODIŠ ŠKERL, Maja Ivana, KMECL, Veronika, GREGORC, Aleš. Exposure to pesticides
at sublethal level and their distribution within a honey bee (Apis mellifera) colony. Bull.
environ. contam. toxicol., 2010, no. 2, str. 125-128, doi: 10.1007/s00128-010-0069-y. [COBISS.
SI-ID 3360616]
7. ŽIBERNA, Lovro, LUNDER, Mojca, MOŽE, Špela, VANZO, Andreja, TRAMER, Federica,
PASSAMONTI, Sabina, DREVENŠEK, Gorazd. Acute cardioprotective and cardiotoxic effects
of bilberry anthocyanins in ischemiar-reperfusion injury : beyond concentration-dependent
antioxidant activity, 2010, vol. 10, issue 4, str. 283-294, doi: 10.1007/s12012-010-9091-x. [COBISS.SI-ID 27568345]
8. ŽNIDARŠIČ, Tomaž, VERBIČ, Jože, BABNIK, Drago, VELIKONJA BOLTA, Špela. The
effect of supplementing highly wilted grass silage with maize silage, fodder beet or molases
on degradation of the diets and the efficiency of microbial protein synthesis in the rumen of
sheep. Ital. J. Anim. Sci., 2010, vol. 9, str. 449-459, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3482984]
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1.02 Pregledni znanstveni članek

19. SUŠIN, Janez. Nadomestila za kmetovanje na vodovarstvenih območjih Dravsko-ptujskega
polja. Hajdinčan, mar. 2010, letn. 12, št. 1, str. 11, ilustr. [COBISS.SI-ID 3276136]
1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
20. BAVČAR, Dejan, KOŠMERL, Tatjana. Vpliv maceracije na aromatične spojine v vinih
zelen, rebula in malvazija = The influence of maceration on aromatic properties of zelen,
ribolla and malvasia wines. V: ČUŠ, Franc (ur.). Vinarski dan 2010, Ljubljana, 17. november
2010, (Prikazi in informacije, 272). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2010, str. 15-28,
tabele. [COBISS.SI-ID 3456104]
21. ČUŠ, Franc, JENKO, Mojca, HUDOKLIN, Samo, BAŠA ČESNIK, Helena, VELIKONJA
BOLTA, Špela, GREGORČIČ, Ana. Izboljšanje kakovosti in zaščite cvička PTP - predstavitev
rezultatov dveletnega projekta. 2. del = Improvement of quality and protection of origin for
Cviček PTP wine - results of the two-year project. Part 2. V: ČUŠ, Franc (ur.). Vinarski dan
2010, Ljubljana, 17. november 2010, (Prikazi in informacije, 272). Ljubljana: Kmetijski inštitut
Slovenije, 2010, str. 59-70. [COBISS.SI-ID 3455848]
22. ČUŠ, Franc, JENKO, Mojca, KOCJANČIČ, Mitja, HUDOKLIN, Samo, OGRINC, Nives,
MAKUC, Damjan, PLAVEC, Janez. Izboljšanje kakovosti in zaščite cvička PTP - predstavitev
rezultatov dveletnega projekta. 1. del = Improvement of quality and protection of origin for
Cviček PTP wine - results of the two-year project. Part 1. V: ČUŠ, Franc (ur.). Vinarski dan
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2010, Ljubljana, 17. november 2010, (Prikazi in informacije, 272). Ljubljana: Kmetijski inštitut
Slovenije, 2010, str. 49-58. [COBISS.SI-ID 3455592]
23. ČUŠ, Franc, TRBIŽAN, Borut. Sprememba gojitvene oblike Casarsa pri sorti Cabernet
Sauvignon = Modification of Casarsa training system in the variety Cabernet Sauvignon. V:
ČUŠ, Franc (ur.). Vinarski dan 2010, Ljubljana, 17. november 2010, (Prikazi in informacije,
272). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2010, str. 167-176, tabele, ilustr. [COBISS.SI-ID 
3457384]
24. JANEŠ, Lucija, LISJAK, Klemen, VANZO, Andreja, BREGAR, Zvonko. Določanje vsebnosti
glutationa v grozdnem soku in vinu = Determination of glutathione content in grape juice
and wine. V: ČUŠ, Franc (ur.). Vinarski dan 2010, Ljubljana, 17. november 2010, (Prikazi in
informacije, 272). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2010, str. 85-94, graf. prikazi, tabele.
[COBISS.SI-ID 3456872]
25. LAVRENČIČ, Primož, LISJAK, Klemen, VODOPIVEC, Miran, LAZOVA, Liljana, NEŠOVA,
Ljubica. Vpliv različnega termina redčenja grozdja na parametre zrelosti in kakovosti grozdja
sort 'Vranac' in 'Plavac mali' (Vitis vinifera L.) = The effects of different periods of cluster
thinning on some ripening parameters and grape quality of cultivars 'Vranac' and 'Plavac
mali' (Vitis vinifera L.). V: ČUŠ, Franc (ur.). Vinarski dan 2010, Ljubljana, 17. november 2010,
(Prikazi in informacije, 272). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2010, str. 107-116, graf.
prikazi. [COBISS.SI-ID 3457128]
26. LISJAK, Klemen, ŠUKLJE, Katja, BAŠA ČESNIK, Helena, JANEŠ, Lucija, VANZO, Andreja,
PELENGIĆ, Radojko. Spremljanje sekundarnih metabolitov med dozorevanjem grozdja sorte
sauvignon : vpliv foliarnega gnojenja in redčenja grozdja = Monitoring of secundary metabolite during ripening of Sauvignon Blanc grapes : impact of foliar fertilisation and grape
thinning. V: ČUŠ, Franc (ur.). Vinarski dan 2010, Ljubljana, 17. november 2010, (Prikazi in
informacije, 272). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2010, str. 71-84, graf. prikazi, tabele.
[COBISS.SI-ID 3456616]
27. MARC, Marko, ČUŠ, Franc. Uporaba FTIR spektroskopije za rutinske analize v vinarstvu =
Use of FTIR spectroscopy for routine analysis in oenology. V: ČUŠ, Franc (ur.). Vinarski dan
2010, Ljubljana, 17. november 2010, (Prikazi in informacije, 272). Ljubljana: Kmetijski inštitut
Slovenije, 2010, str. 177-189, graf. prikazi, tabele, ilustr. [COBISS.SI-ID 3457640]
28. RASPOR, Peter, ČADEŽ, Neža, ČUŠ, Franc. The impact of fungicides on yeast biodivertisy
in vineyard and cellar. V: Mikroorganismen - alkoholische Gärung. [Stuttgart: s.n., 2010], str.
[12-23]. [COBISS.SI-ID 3403624]
29. STERNAD LEMUT, Melita, TROŠT, Kajetan, LISJAK, Klemen. Polifenolni profil slovenskih
modrih pinotov in primerjava s povezanimi senzoričnimi lastnostmi = Polyphenol content and
related sensory characteristics of Slovenian Pinot Noir wines. V: ČUŠ, Franc (ur.). Vinarski
dan 2010, Ljubljana, 17. november 2010, (Prikazi in informacije, 272). Ljubljana: Kmetijski
inštitut Slovenije, 2010, str. 29-38, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3456360]
30. VRŠČAJ, Borut, VERNIK, Tomaž. Sistem za upravljanje s tlemi v mestni občini Celje :
predstavitev projekta »URBAN sms« = Soil management systems : the presentation of the
Urban Soil Management Strategies project. V: RIBARIČ-LASNIK, Cvetka (ur.), LAKOTA, Miran
(ur.), LOBNIK, Franc. Onesnaženost okolja in naravni viri kot omejitveni dejavnik razvoja v
Sloveniji - modelni pristop za degradirana območja : zbornik 1. konference : proceedings of
conference. Celje: Inštitut za okolje in prostor, 2010, str. 150-160. [COBISS.SI-ID 3417960]
1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci
31. SUŠIN, Janez. Na kakšnih tleh v Sloveniji pridelujemo zelenjadnice?. V: Slovenski
zelenjadarski kongres, 21. januar 2010, Portorož. Konkurenčnost slovenskih pridelovalcev
zelenjave posebne kakovosti na skupnem evropskem trgu. Koper: Agraria Koper; Maribor:
Slovensko združenje za ekološko in integrirano pridelavo zelenjave, 2010], str. 12. [COBISS.
SI-ID 3233384]
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1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci
32. BAŠA ČESNIK, Helena, VELIKONJA BOLTA, Špela, GREGORČIČ, Ana. Pesticide residues
found in agricultural products of Slovene origin in the years 2008 to 2009. V: JAMET, Guy
(ur.). 8th European Pesticide Residue Workshop, Strasbourg, France, June 20-24, 2010 : [EPRW
2010] : Book of abstracts : [Final programme book of abstracts. Strasbourg: Association EPRW,
2010, str. 235, PM 002. [COBISS.SI-ID 3351912]
33. DU TOIT, Wessel Johannes, COETZEE, Carien, LISJAK, Klemen, NICOLAU, Laura. Different oxygen and sulphur dioxide concentrations in Sauvignon blanc must: effect on the
composition of the must and wine. V: Macrowine 2010 : [book of abstracts]. Torino: Fondazione
per le biotechnologie [etc.], 2010, str. 38. [COBISS.SI-ID 3333736]
34. JAMŠEK, Petra, ŠMUC, Andrej, ČUŠ, Franc. Opredelitev geogenih parametrov terroir-ja
sorte Malvazija v vinorodnem okolišu Vipavska dolina. V: KOŠIR, Adrijan (ur.), HORVAT,
Aleksander (ur.), ZUPAN HAJNA, Nadja (ur.), OTONIČAR, Bojan (ur.). 3. Slovenski geološki
kongres, Bovec, 16.-18. september 2010. Povzetki in ekskurzije. Postojna: Znanstvenoraziskovalni
center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa; Ljubljana: Paleontološki inštitut Ivana Rakovca,
2010, str. 23. [COBISS.SI-ID 1793877]
35. KMECL, Veronika. Accredited laboratory for honey analyses at Agricultural Institute of
Slovenia. V: BOŽIČ, Janko (ur.). Programme and the book of abstracts. Brdo pri Lukovici:
Čebelarska zveza Slovenije, 2010, 2010, str. 34. [COBISS.SI-ID 3418728]
36. KMECL, Veronika, BAŠA ČESNIK, Helena. Acaricides residues in honey available to
Slovene consumer. V: BOŽIČ, Janko (ur.). Programme and the book of abstracts. Brdo pri
Lukovici: Čebelarska zveza Slovenije, 2010, 2010, str. 35. [COBISS.SI-ID 3419240]
37. KOZMUS, Peter, SIMONČIČ, Andrej, VERBIČ, Jože, GREGORČIČ, Ana, ČERGAN, Zoran,
BABNIK, Drago. A survey of pesticide residues in pollen collected by honey bees in Slovenia.
V: BOŽIČ, Janko (ur.). Programme and the book of abstracts. Brdo pri Lukovici: Čebelarska
zveza Slovenije, 2010, str. 34. [COBISS.SI-ID 3418984]
38. KOZMUS, Peter, SIMONČIČ, Andrej, VERBIČ, Jože, GREGORČIČ, Ana, ČERGAN, Zoran, GREGORC, Aleš. A survey of pesticide residues in pollen collected by honey bees in
Slovenia. V: KENCE, Meral (ur.). Proceedings of the 4th European Conference of Apidology,
7-9 september 2010, Metu-Ankara. EurBee : proceedings of the 4th European Conference of
Apidology, 7-9 September 2010, Metu-Ankara, Turkey. [s.l.: s.n.], 2010, str. 130. [COBISS.SIID 3403880]
39. SMODIŠ ŠKERL, Maja Ivana, KMECL, Veronika, GREGORC, Aleš. Exposure to pesticides
at sublethal level and their distribution within a honey bee (Apis mellifera) colony. V: BOŽIČ, Janko (ur.). Programme and the book of abstracts. Brdo pri Lukovici: Čebelarska zveza
Slovenije, 2010, 2010, str. 54, P02-6. [COBISS.SI-ID 3418472]
40. VRŠČAJ, Borut, VERNIK, Tomaž. Tools for urban soil management. V: Managing the urban
rural interface, 19-22 October, 2010, Frederiksberg Campus, University of Copenhagen : book
of abstracts : international conference. Frederiksberg: Danish Centre for Forest, Landscape
and Planning, University of Copenhagen, 2010, str. 145. [COBISS.SI-ID 3434600]
1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci
41. PASSAMONTI, Sabina, VANZO, Andreja, ŽIBERNA, Lovro, VRHOVŠEK, Urška. Wine
pigments : from your cup to your cells. V: Winehealth 2010 : program & abstracts. Friuli:
Winehealth, 2010, str. 74. [COBISS.SI-ID 27558361]
1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
42. VERNIK, Tomaž, VRŠČAJ, Borut, CEGLAR, Andrej, ČREPINŠEK, Zalika, ŠAJN-SLAK,
Alenka, IVAČIČ, Matjaž. Suša - od merjenega podatka do GIS portala. V: PERKO, Drago (ur.),
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ZORN, Matija (ur.). Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2009-2010, (GIS v Sloveniji,
10). Ljubljana: Založba ZRC, 2010, str. 197-208, ilustr. [COBISS.SI-ID 3412840]
43. VRŠČAJ, Borut, GODEŠA, Tone. GIS modeliranje prehodnosti terena za potrebe slovenske vojske. V: PERKO, Drago (ur.), ZORN, Matija (ur.). Geografski informacijski sistemi
v Sloveniji 2009-2010, (GIS v Sloveniji, 10). Ljubljana: Založba ZRC, 2010, str. 41-53, ilustr.
[COBISS.SI-ID 3412328]
44. VRŠČAJ, Borut, VERNIK, Tomaž. Sistemi in orodja za potrebe varovanja tal in trajnostne
rabe zemljišč : nekatere vsebine projekta Urban SMS = Systems and tools for soil protection
and sustainable land use : some issues addressed in the Urban SMS projects. V: ZAVODNIK
LAMOVŠEK, Alma (ur.), FIKFAK, Alenka (ur.), BARBIČ, Ana (ur.). Podeželje na preizkušnji
: jubilejna monografija ob upokojitvi izr. prof. dr. Antona Prosena. Ljubljana: Fakulteta za
gradbeništvo in geodezijo: Geodetski inštitut Slovenije, 2010, str. 218-226, ilustr. [COBISS.
SI-ID 5036129]
1.18 Geslo - sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju ...
45. SUŠIN, Janez. Poraba mineralnih gnojil. Kazalci okolja v Sloveniji, 2009, elektronski vir.
http://kazalci.arso.gov.si/kazalci [COBISS.SI-ID 3475816]
46. SUŠIN, Janez, VERBIČ, Jože. Bilanca dušika v kmetijstvu. Kazalci okolja v Sloveniji, 2009,
elektronski vir. http://kazalci.arso.gov.si/kazalci [COBISS.SI-ID 3476840]
1.25 Drugi članki ali sestavki
47. SUŠIN, Janez. Tropine kot gnojilo : vprašanja in odgovori. Kmeč. glas, 10. nov. 2010, leto
67, št. 45, str. 10. [COBISS.SI-ID 3444584]
48. VRŠČAJ, Borut, VERNIK, Tomaž. Soil manager suite. Local land & soil news, I/10, no.
32/33, str. 29. [COBISS.SI-ID 3317864]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA
2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav
49. VERNIK, Tomaž, BERGANT, Jani, VRŠČAJ, Borut, ČUDEN, Ivo. Vzpostavitev sistema
multidisciplinarnih informacij prostora za napovedovanje in ocenjevanje škod po naravnih
nesrečah v kmetijstvu : ciljni raziskovalni program Znanje za varnost in mir 2006 - 2010 :
projekt M2-0220 : končno poročilo. Delovni sklop 2, Potrebe rastlin po vodi, (KIS - Poročila
o raziskovalnih nalogah, 338). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2009. IX, 41 str., uvez.
pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 3273832]
50. VRŠČAJ, Borut, GRČMAN, Helena, VERNIK, Tomaž, ČUDEN, Ivo, BERGANT, Jani.
Algoritmi digitalne kartografije in pretvorbene funkcije za potrebe nacionalnega talnega informacijskega sistema : projekt CRP V2 0511. DS 2, Razvoj in validacija pretvorbenih funkcij :
delovni sklop. 2.1.2, PTF Sposobnost tal za zadrževanje vode : delovna naloga. končno poročilo,
(KIS - Poročila o raziskovalnih nalogah, 347-DS2/2.1.2). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije
[etc.], 2009. 32 str., tabele, graf. prikazi, zvd. [COBISS.SI-ID 3531112]
51. VRŠČAJ, Borut, VERNIK, Tomaž. Algoritmi digitalne kartografije in pretvorbene funkcije
za potrebe nacionalnega talnega informacijskega sistema : projekt CRP V2 0511. DS 1, Razvoj
algoritmov digitalne kartografije : delovni sklop. 1.1.2, Definicija pedogenetskih in geomorfoloških posebnosti Slovenije : delovna naloga. končno poročilo, (KIS - Poročila o raziskovalnih nalogah, 347-DS1/1.1.2). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije [etc.], 2009. 30 str., zvd.
[COBISS.SI-ID 3524200]
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52. VRŠČAJ, Borut, VERNIK, Tomaž. Algoritmi digitalne kartografije in pretvorbene funkcije
za potrebe nacionalnega talnega informacijskega sistema : projekt CRP V2 0511. DS 1, Razvoj
algoritmov digitalne kartografije : delovni sklop. 1.1.3, Podatkovne in informacijske možnosti
Slovenije : delovna naloga. končno poročilo, (KIS - Poročila o raziskovalnih nalogah, 347DS1/1.1.3). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije [etc.], 2009. 30 str., tabele, graf. prikazi,
zvd. [COBISS.SI-ID 3525224]
53. VRŠČAJ, Borut, VERNIK, Tomaž. Algoritmi digitalne kartografije in pretvorbene funkcije
za potrebe nacionalnega talnega informacijskega sistema : projekt CRP V2 0511. DS 3, Zasnova
nacionalnega talnega informacijskega sistema : delovni sklop. 3.1.1, Definicija funkcionalnosti
in ciljev talnega informacijskega sistema Slovenije : delovna naloga. končno poročilo, (KIS Poročila o raziskovalnih nalogah, 347-DS23/3.1.1). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije [etc.],
2009. 23 str., tabele, zvd. [COBISS.SI-ID 3535976]
54. VRŠČAJ, Borut, VERNIK, Tomaž. Vzpostavitev sistema multidisciplinarnih informacij
prostora za napovedovanje in ocenjevanje škod po naravnih nesrečah v kmetijstvu : ciljni
raziskovalni program Znanje za varnost in mir 2006 - 2010 : projekt M2-0220 : povzetek vsebin
projekta : končno poročilo, (KIS - Poročila o raziskovalnih nalogah, 338). Ljubljana: Kmetijski
inštitut Slovenije, 2009. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 3272808]
55. VRŠČAJ, Borut, VERNIK, Tomaž, BERGANT, Jani. Algoritmi digitalne kartografije in pretvorbene funkcije za potrebe nacionalnega talnega informacijskega sistema : projekt CRP V2
0511. DS 3, Zasnova nacionalnega talnega informacijskega sistema : delovni sklop. 3.2.3.1b,
Obrazec za opis in vzorčenje tal : delovna naloga. končno poročilo, (KIS - Poročila o raziskovalnih nalogah, 347-DS3/3.2.3.1b). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije [etc.], 2009. 43 str.,
tabele, graf. prikazi, ilustr. [COBISS.SI-ID 3537768]
56. VRŠČAJ, Borut, VERNIK, Tomaž, BERGANT, Jani, ČUDEN, Ivo. Vzpostavitev sistema
multidisciplinarnih informacij prostora za napovedovanje in ocenjevanje škod po naravnih
nesrečah v kmetijstvu : ciljni raziskovalni program Znanje za varnost in mir 2006 - 2010 :
projekt M2-0220 : končno poročilo. Delovni sklop 1, Izboljšava podatkov tal, (KIS - Poročila
o raziskovalnih nalogah, 338). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2009. X, 51 str., ilustr.
[COBISS.SI-ID 3273576]
57. ZUPAN, Marko, GRČMAN, Helena, TIČ, Irena, VRŠČAJ, Borut, VERNIK, Tomaž, SIMONČIČ, Primož. Algoritmi digitalne kartografije in pretvorbene funkcije za potrebe nacionalnega talnega informacijskega sistema : projekt CRP V2 0511. DS 2, Razvoj in validacija
pretvorbenih funkcij : delovni sklop. 2.1.1, Nevarnost prehajanja težkih kovin v kmetijske in
gozdne rastline : delovna naloga. končno poročilo, (KIS - Poročila o raziskovalnih nalogah,
347-DS2/2.1.1). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije [etc.], 2009. 22 str., tabele, graf. prikazi.
[COBISS.SI-ID 3530856]
58. BERGANT, Jani, VRŠČAJ, Borut. Algoritmi digitalne kartografije in pretvorbene funkcije
za potrebe nacionalnega talnega informacijskega sistema : projekt CRP V2 0511. DS 1, Razvoj
algoritmov digitalne kartografije : delovni sklop. 1.4.3, Ekspertna primerjava pedoloških kart
merila 1:10.000 izdelanih s klasično in numerično metodo. 1.4.4, Validacija modela z uporabo
semiavtomatskih računalniških postopkov pedometrike : delovni nalogi. končno poročilo, (KIS
- Poročila o raziskovalnih nalogah, 347-DS1/1.4.3/.4). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije
[etc.], 2010. 19 str., zvd. [COBISS.SI-ID 3529576]
59. ČUŠ, Franc, KOCJANČIČ, Mitja, VANZO, Andreja, LISJAK, Klemen, BAVČAR, Dejan,
GREGORČIČ, Ana, BAŠA ČESNIK, Helena, VELIKONJA BOLTA, Špela. Spremljanje nekaterih
parametrov kakovosti in geografskega porekla vina cviček PTP : zaključno poročilo o rezultatih
opravljenega raziskovalnega dela na projektu v okviru ciljnega raziskovlnega programa (CRP)
»Konkurenčnost Slovenije 2006 - 2013« : Naziv težišča v okviru CRP: Težišče 5: Povezovanje
ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja = Determination of some parameters of quality and
geographic origin of cviček PTP wine, (KIS - Poročila o raziskovalnih nalogah, 346). Ljubljana:
Kmetijski inštitut Slovenije, 2010. 18 str., pril. [COBISS.SI-ID 3408744]
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60. GRČMAN, Helena, ZUPAN, Marko, MIHELIČ, Rok, VRŠČAJ, Borut, SIMONČIČ, Primož,
KOBAL, Milan. Algoritmi digitalne kartografije in pretvorbene funkcije za potrebe nacionalnega
talnega informacijskega sistema : projekt CRP V2 0511. DS 2, Razvoj in validacija pretvorbenih
funkcij : delovni sklop. 2.1.5, Validacija modelov PTF z arhivskimi podatki raziskav : delovna
naloga. končno poročilo, (KIS - Poročila o raziskovalnih nalogah, 347-DS2/2.1.5). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije [etc.], 2010. 21 str., tabela, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3531880]
61. ŠINKOVEC, Marjan, BERGANT, Jani, VERNIK, Tomaž, VRŠČAJ, Borut. Algoritmi digitalne
kartografije in pretvorbene funkcije za potrebe nacionalnega talnega informacijskega sistema
: projekt CRP V2 0511. DS 2, Razvoj in validacija pretvorbenih funkcij : delovni sklop. 2.3.1,
Operacionalizacija PTF v SQL algoritmih : delovna naloga. končno poročilo, (KIS - Poročila
o raziskovalnih nalogah, 347-DS2/2.3.1). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije [etc.], 2010.
25 str., tabele. [COBISS.SI-ID 3533672]
62. ŠINKOVEC, Marjan, BERGANT, Jani, VRŠČAJ, Borut. Algoritmi digitalne kartografije in
pretvorbene funkcije za potrebe nacionalnega talnega informacijskega sistema : projekt CRP
V2 0511. DS 3, Zasnova nacionalnega talnega informacijskega sistema : delovni sklop. 3.2.6.2,
Izdelava logičnih kontrol baz podatkov : delovna naloga. končno poročilo, (KIS - Poročila o
raziskovalnih nalogah, 347-DS3/3.2.6.2). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije [etc.], 2010. 19
str., tabela. [COBISS.SI-ID 3539560]
63. ŠINKOVEC, Marjan, VRŠČAJ, Borut. Algoritmi digitalne kartografije in pretvorbene
funkcije za potrebe nacionalnega talnega informacijskega sistema : projekt CRP V2 0511. DS
3, Zasnova nacionalnega talnega informacijskega sistema : delovni sklop. 3.6.3, Posodobitev
demo spletnega stržnika kart : delovna naloga. končno poročilo, (KIS - Poročila o raziskovalnih nalogah, 347-DS3/3.6.3). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije [etc.], 2010. 18 str., ilustr.
[COBISS.SI-ID 3541352]
64. ŠINKOVEC, Marjan, VRŠČAJ, Borut. Algoritmi digitalne kartografije in pretvorbene funkcije
za potrebe nacionalnega talnega informacijskega sistema : projekt CRP V2 0511. DS 3, Zasnova
nacionalnega talnega informacijskega sistema : delovni sklop. 3.6.4, Testiranje funkcionalnosti
strežnika in podatkovnih struktur talnega informacijskega sistema : delovna naloga. končno
poročilo, (KIS - Poročila o raziskovalnih nalogah, 347-DS3/3.6.4). Ljubljana: Kmetijski inštitut
Slovenije [etc.], 2010. 15 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3541608]
65. VERBIČ, Jože, BABNIK, Drago, ČANDEK POTOKAR, Marjeta, JENKO, Janez, JERETINA,
Janez, PERPAR, Tomaž, ŽNIDARŠIČ, Tomaž, ŽNIDARŠIČ PONGRAC, Vida. Opredelitev
prehranske vrednosti tradicionalno prirejenega mleka = Characterization of the nutritional
value of traditional milk : zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na
projektu v okviru ciljnega raziskovalnega programa (CRP) »Konkurenčnost Slovenije 2006-2013«
: šifra projekta: V4-0517, (KIS - Poročila o raziskovalnih nalogah, 344). [Ljubljana]: Kmetijski
inštitut Slovenije, 2010. 11 f., pril. [COBISS.SI-ID 3408232]
66. VERNIK, Tomaž, BERGANT, Jani, VRŠČAJ, Borut. Algoritmi digitalne kartografije in
pretvorbene funkcije za potrebe nacionalnega talnega informacijskega sistema : projekt CRP
V2 0511. DS 2, Razvoj in validacija pretvorbenih funkcij : delovni sklop. 2.3.2, Testiranje
PTF v GIS : delovna naloga. končno poročilo, (KIS - Poročila o raziskovalnih nalogah, 347DS2/2.3.2). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije [etc.], 2010. 18 str., tabele, zvd. [COBISS.
SI-ID 3534184]
67. VERNIK, Tomaž, VRŠČAJ, Borut. Algoritmi digitalne kartografije in pretvorbene funkcije
za potrebe nacionalnega talnega informacijskega sistema : projekt CRP V2 0511. DS 1, Razvoj
algoritmov digitalne kartografije : delovni sklop. 1.4.1, Primerjalna analiza obstoječe vektorske
karte Slovenije merila 1:25.000 in kart tal izdelanih z numerično metodo : delovna naloga.
končno poročilo, (KIS - Poročila o raziskovalnih nalogah, 347-DS1/1.4.1). Ljubljana: Kmetijski
inštitut Slovenije [etc.], 2010. 23 str., zvd. [COBISS.SI-ID 3528040]
68. VRŠČAJ, Borut. Algoritmi digitalne kartografije in pretvorbene funkcije za potrebe nacionalnega talnega informacijskega sistema : projekt CRP V2 0511. DS 1, Razvoj algoritmov
digitalne kartografije : delovni sklop. 1.3.3, Prevedba metod v geoinformacijsko okolje in
razvoj GIS algoritmov. 1.3.4, Operacionalizacija GIS algoritmov na podatkih testnih območjih
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in izdelava kart : delovni nalogi. končno poročilo, (KIS - Poročila o raziskovalnih nalogah,
347-DS1/1.3.3/.4). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije [etc.], 2010. 23 str., zvd. [COBISS.
SI-ID 3527528]
69. VRŠČAJ, Borut, ŠINKOVEC, Marjan. Algoritmi digitalne kartografije in pretvorbene funkcije
za potrebe nacionalnega talnega informacijskega sistema : projekt CRP V2 0511. DS 3, Zasnova
nacionalnega talnega informacijskega sistema : delovni sklop. 3.6.2, Posodobitev demo spletne
strani talnega informacijskega sistema : delovna naloga. končno poročilo, (KIS - Poročila o
raziskovalnih nalogah, 347-DS3/3.6.2). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije [etc.], 2010. 18
str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3541096]
70. VRŠČAJ, Borut, VERNIK, Tomaž. Algoritmi digitalne kartografije in pretvorbene funkcije
za potrebe nacionalnega talnega informacijskega sistema : projekt CRP V2 0511. DS 1, Razvoj
algoritmov digitalne kartografije : delovni sklop. 1.3.1, Modeliranje v nekarbonatnih sistemih
: delovna naloga. končno poročilo, (KIS - Poročila o raziskovalnih nalogah, 347-DS1/1.3.1).
Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije [etc.], 2010. 30 str., tabele, graf. prikazi, zvd. [COBISS.
SI-ID 3527016]
71. VRŠČAJ, Borut, VERNIK, Tomaž. Algoritmi digitalne kartografije in pretvorbene funkcije
za potrebe nacionalnega talnega informacijskega sistema : projekt CRP V2 0511. DS 1, Razvoj
algoritmov digitalne kartografije : delovni sklop. 1.3.2, Modeliranje v karbonatnih sistemih
: delovna naloga. končno poročilo, (KIS - Poročila o raziskovalnih nalogah, 347-DS1/1.3.2).
Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije [etc.], 2010. 34 str., graf. prikazi, zvd. [COBISS.SI-ID 
3527272]
72. VRŠČAJ, Borut, VERNIK, Tomaž. Algoritmi digitalne kartografije in pretvorbene funkcije
za potrebe nacionalnega talnega informacijskega sistema : projekt CRP V2 0511. DS 3, Zasnova
nacionalnega talnega informacijskega sistema : delovni sklop. 3.1.2, Zasnova medsektorskih
in medinstitucionalnih baz podatkov tal : delovna naloga. končno poročilo, (KIS - Poročila o
raziskovalnih nalogah, 347-DS3/3.1.2). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije [etc.], 2010. 16
str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3536232]
73. VRŠČAJ, Borut, VERNIK, Tomaž. Algoritmi digitalne kartografije in pretvorbene funkcije
za potrebe nacionalnega talnega informacijskega sistema : projekt CRP V2 0511. DS 3, Zasnova
nacionalnega talnega informacijskega sistema : delovni sklop. 3.2.5.1, Preverjanje in harmonizacija struktur baz podatkov tal in šifrantov : delovna naloga. končno poročilo, (KIS - Poročila
o raziskovalnih nalogah, 347-DS3/3.2.5.1). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije [etc.], 2010.
24 str., tabele. [COBISS.SI-ID 3539048]
74. VRŠČAJ, Borut, VERNIK, Tomaž. Algoritmi digitalne kartografije in pretvorbene funkcije
za potrebe nacionalnega talnega informacijskega sistema : projekt CRP V2 0511. DS 3, Zasnova nacionalnega talnega informacijskega sistema : delovni sklop. 3.2.5.2, Predlog obveznega
navodila za pripravo baz podatkov tal : delovna naloga. končno poročilo, (KIS - Poročila o
raziskovalnih nalogah, 347-DS3/3.2.5.2). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije [etc.], 2010. 48
str., obrazci. [COBISS.SI-ID 3538792]
75. VRŠČAJ, Borut, VERNIK, Tomaž. Algoritmi digitalne kartografije in pretvorbene funkcije
za potrebe nacionalnega talnega informacijskega sistema : projekt CRP V2 0511. DS 3, Zasnova nacionalnega talnega informacijskega sistema : delovni sklop. 3.3.1, Izdelava predloga
organizacijske strukture javne službe : delovna naloga. končno poročilo, (KIS - Poročila o
raziskovalnih nalogah, 347-DS3/3.3.1). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije [etc.], 2010. 12
str., zvd., shema. [COBISS.SI-ID 3540072]
76. VRŠČAJ, Borut, VERNIK, Tomaž. Algoritmi digitalne kartografije in pretvorbene funkcije
za potrebe nacionalnega talnega informacijskega sistema : projekt CRP V2 0511. DS 3, Zasnova
nacionalnega talnega informacijskega sistema : delovni sklop. 3.3.2, Izdelava predloga več
nivojske on-line dostopnosti do podatkov tal državnim inštitucijam in javnosti : delovna naloga.
končno poročilo, (KIS - Poročila o raziskovalnih nalogah, 347-DS3/3.3.2). Ljubljana: Kmetijski
inštitut Slovenije [etc.], 2010. 12 str., zvd., shema. [COBISS.SI-ID 3540328]
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77. VRŠČAJ, Borut, VERNIK, Tomaž, ŠINKOVEC, Marjan. Algoritmi digitalne kartografije in
pretvorbene funkcije za potrebe nacionalnega talnega informacijskega sistema : projekt CRP
V2 0511. DS 3, Zasnova nacionalnega talnega informacijskega sistema : delovni sklop. 3.6.1,
Implementacija struktur podatkovnih baz TIS v ORACLE/SQL sistemu : delovna naloga. končno
poročilo, (KIS - Poročila o raziskovalnih nalogah, 347-DS3/3.6.1). Ljubljana: Kmetijski inštitut
Slovenije [etc.], 2010. 30 str. [COBISS.SI-ID 3540840]
78. ZUPAN, Marko, GRČMAN, Helena, HODNIK, Andreja, ŽNIDARŠIČ PONGRAC, Vida,
VRŠČAJ, Borut (ur.). Algoritmi digitalne kartografije in pretvorbene funkcije za potrebe nacionalnega talnega informacijskega sistema : projekt CRP V2 0511. DS 3, Zasnova nacionalnega
talnega informacijskega sistema : delovni sklop. 3.2.6.1, Izdelava sistema QC/QA kakovosti
zajema podatkov tal : delovna naloga. končno poročilo, (KIS - Poročila o raziskovalnih nalogah,
347-DS3/3.2.6.1). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije [etc.], 2010. 25 str., ilustr. [COBISS.
SI-ID 3539304]
2.13 Elaborat, predštudija, študija
79. GREGORC, Aleš, NAKRST, Mitja, SMODIŠ ŠKERL, Maja Ivana, KMECL, Veronika. Ugotavljanje vplivov akaricida na čebele in varoje za leto 2010 : končno poročilo o izvedenem ukrepu,
(Program ukrepov na področju čebelarstva v republiki Sloveniji, 2010/3). Ljubljana: Kmetijski
inštitut Slovenije, 2010. 14 str., tabele, graf. prikazi, fotogr. [COBISS.SI-ID 3410792]
80. GREGORČIČ, Ana, BAŠA ČESNIK, Helena, KOZMUS, Peter, GREGORC, Aleš, VERBIČ,
Jože, SIMONČIČ, Andrej, ČERGAN, Zoran. Poročilo o strokovnih nalogah s področja fitofarmacevtskih sredstev za leto 2010, (KIS - Poročila o strokovnih nalogah, 131). Ljubljana:
Kmetijski inštitut Slovenije, 2010. 75 str., tabele. [COBISS.SI-ID 3444840]
81. 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 2010 : končno poročilo :
Naročnik: Mestna občina Ljubljana, (KIS - Študije po naročilu, 496). Ljubljana: Kmetijski inštitut
Slovenije, 2010. 36 f., 4 uvezene pril., tabele, graf. prikazi, zvd. [COBISS.SI-ID 3462760]
82. SUŠIN, Janez, ŽNIDARŠIČ PONGRAC, Vida, KMECL, Veronika, KUHAR, Štefan, JENKO,
Andreja. Monitoring rastlinskih hranil v tleh na vodovarstvenem območju Mestne občine Ljubljana : Poročilo za leto 2010 : Naročnik: Mestna občina Ljubljana, (KIS - Študije po naročilu,
495). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2010. 34 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 
3443048]
83. SUŠIN, Janez, ŽNIDARŠIČ PONGRAC, Vida, SIMONČIČ, Andrej. Kontrola rodovitnosti
tal v Sloveniji : Poročilo za leto 2009 : Naročnik: Petrokemija Kutina d.d...., (KIS - Študije
po naročilu, 494). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2010. 40 f., tabele, graf. prikazi.
[COBISS.SI-ID 3290216]
84. VRŠČAJ, Borut, VERNIK, Tomaž, ŠINKOVEC, Marjan, BERGANT, Jani. Algoritmi digitalne
kartografije in pretvorbene funkcije za potrebe nacionalnega talnega informacijskega sistema
= Digital soil mapping algorithms and pedotransfer functions for the National soil information system : zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na projektu
ciljnega raziskovalnega programa (CRP) »Konkurenčnost Slovenije 2006-2013«, (KIS - Poročila
o raziskovalnih nalogah, 347). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2010. 19, [15], 3 str.
[COBISS.SI-ID 3466600]
2.14 Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt)
85. VRŠČAJ, Borut. Algoritmi digitalne kartografije in pretvorbene funkcije za potrebe nacionalnega talnega informacijskega sistema : projekt CRP V2 0511 : končno poročilo : povzetek
vsebin, (KIS - Poročila o raziskovalnih nalogah, 347/2). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije
[etc.], 2010. 1 zv. (loč. pag.), tabele, graf. prikazi, zvd. [COBISS.SI-ID 3522408]
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86. VRŠČAJ, Borut, VERNIK, Tomaž, ŠINKOVEC, Marjan, BERGANT, Jani. Algoritmi digitalne
kartografije in pretvorbene funkcije za potrebe nacionalnega talnega informacijskega sistema :
DKT-TIS : projekt CRP V2 0511 : predstavitev projekta : povzetki delovnih nalog v okviru treh
delovnih sklopov : DS 1 Razvoj algoritmov digitalne kartografije tal : DS 2 Razvoj in validacija
pretvorbenih funkcij : DS 3 Zasnova nacionalnega talnega informacijskega sistema, (KIS Poročila o raziskovalnih nalogah, 347/1). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije [etc.], 2010.
65 str., tabele, graf. prikazi, zvd. [COBISS.SI-ID 3519848]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)
3.11 Radijski ali TV dogodek
87. SUŠIN, Janez. Gnojenje v rastlinjakih. Ljubljana: Radio Slovenija, 1. program, oddaja
Nasveti, 28. jan. 2010. [COBISS.SI-ID 3260264]
88. SUŠIN, Janez. Gnojenje vrtičkov. Ljubljana: Radio Slovenija, 1. program, oddaja Nasveti,
31. mar. 2010. [COBISS.SI-ID 3275112]
89. SUŠIN, Janez. Kmetijstvo in nitrati v podzemni vodi. Ljubljana: Televizija Slovenija, 1.
program, oddaja Hidak/Mostovi, 11. avg. 2010. [COBISS.SI-ID 3386728]
90. SUŠIN, Janez. Nadomestila za kmetovanje na vodovarstvenih območjih. Ljubljana: Radio
Slovenija, 1. program, oddaja Nasveti, 2010. [COBISS.SI-ID 3265384]
91. SUŠIN, Janez. Novosti pri izvajanju nitratne direktive v Sloveniji. Ljubljana: Radio slovenija,
1. program, oddaja Nasveti, 2010. [COBISS.SI-ID 3265640]
92. SUŠIN, Janez. Prvo pomladno dognojevanje ozimnih žit. Ljubljana: Radio Slovenija, 1.
program, oddaja Nasveti, 25. feb. 2010. [COBISS.SI-ID 3265128]
3.14 Predavanje na tuji univerzi
93. BAVČAR, Dejan. Enology - from grape to wine : vabljeno predavanje za študente od 13.
nov. 2009 do 23. nov. 2009 na Universidad de Oriente, Valladolid, Mehika. 2009. [COBISS.
SI-ID 3394920]
3.15 Prispevek na konferenci brez natisa
94. ČUŠ, Franc, VANZO, Andreja, BAŠA ČESNIK, Helena, VELIKONJA BOLTA, Špela,
HUDOKLIN, Samo. Dosedanji rezultati projekta Spremljanje nekaterih parametrov kakovosti
in geografskega porekla vina cviček PTP : Predavanje na 1. sejmu cvička v okviru 38. Tedna
cvička Novo mesto, 6. - 8. maj 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 3310696]
95. DU TOIT, Wessel Johannes, FRACASSETTI, D., LISJAK, Klemen, VANZO, Andreja. Oxygen
consumption in Sauvignon blanc wines : roles played by glutathione, sulphur dioxide and
phenolic compounds : predavanje na SASEV Conference on Enology & Viticulture, Sumerset
West, 18.- 19.11.2010. 2010. [COBISS.SI-ID 3486568]
96. LISJAK, Klemen. Nove tehnologije presovanja bijelog grožđa : predavanje na mednarodnem
vinarskem simpoziju v Vrnjački Banji, 12. - 13. maj 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 3300456]
97. SUŠIN, Janez. Gnojenje sadvnjakov na bazičnih tleh : predavanje na posvetu Sadjarski
dnevi Posavja v organizaciji Sadjarskega društva Artiče, KGZ Novo mesto, Artiče, 2. mar. 2010.
2010. [COBISS.SI-ID 3261544]
98. SUŠIN, Janez. Kmetijstvo in nitrati v podzemnih vodah : predavanje na posvetu Podnebne
spremembe in oskrba s pitno vodo, Lendava, 3. jun. 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 3320936]
99. SUŠIN, Janez. Kontrola rodovitnosti kmetijskih tal v Sloveniji: potreba ali nujno zlo? :
predavanje na posvetu v okviru Kmetijsko-živilskega sejma AGRA: Rodovitna tla - temelj trajnostnega kmetijstva, Gornja Radgona, 23. avg. 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 3386472]
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100. VANZO, Andreja, ČUŠ, Franc. Refošk - z antociani bogato vino : Predavanje na posvetu
v okviru 38. praznika refoška, Pretorska palača, Koper, 21. maj 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 
3308392]
101. VERNIK, Tomaž, VRŠČAJ, Borut, JAMNIK, Brigita, SMREKAR, Aleš. Vrtičkarstvo v Ljubljani : predstavitev posterja o raziskovalni nalogi na predstavitvi projektov MOL 2009-2010,
sep. 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 3415400]
3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa
102. VERNIK, Tomaž. Urban SMS : Razvoj spletnih orodij za upravljanje s tlemi in trajnostno
naertovanje : vabljeno predavanje na CGS konferenci, Ljubljana, 12. maj 2010. 2010. [COBISS.
SI-ID 3298664]
103. VRŠČAJ, Borut. Izgubljanje kmetijskih zemljišč, širši pomen tal in težave upravljanja s
prostorom in kmetijskimi zemljišči : vabljeno predavanje na Razvojnem forumu Prihodnost
kmetijstva in hrane v Sloveniji, Ljubljana, 18. maj 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 3301992]
104. VRŠČAJ, Borut. Problematika suše v Sloveniji : vabljeno predavanje na CGS konferenci,
Ljubljana, 12. maj 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 3302760]
105. VRŠČAJ, Borut. Sistem za ocenjevanje in napovedovanje sušnosti : vabljeno predavanje
na CGS konferenci, Ljubljana, 12. maj 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 3302504]
106. VRŠČAJ, Borut. Sistemi za upravljanje s tlemi - predstavitev projekta Urban soil management strategies : vabljeno predavanje na okrogli mizi Onesnaženost okolja in naravni viri
kot omejitveni dejavnik razvoja v Sloveniji - modelni pristop za degradirana območja, Celje,
21. april 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 3309416]
107. VRŠČAJ, Borut. Suša - od merjenega podatka do GIS portala : predavanje na GIS dnevu,
Ljubljana, 24. nov. 2010, organizator ARSO. 2010. [COBISS.SI-ID 3464552]
108. VRŠČAJ, Borut. Vrtičkarstvo v Ljubljani : onesnaženost tal in rastlin, vsebnost hranil
ter potencialni vplivi na okolje in zdravje meščanov : predavanje na posvetu Akcijski načrt
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A

ABSEC Tadej
ADROVIĆ Safija
AGOVIĆ Halil
AMBROŽIČ TURK Barbara

B

BABNIK Drago
BAŠA ČESNIK Helena
BATOREK Nina
BAVČAR Dejan
BEDRAČ Matej
BERNARDIČ Darja
BIZJAK Nada
BREGAR Zvonko

C

CUNDER Tomaž

Č

ČANDEK POTOKAR Marjeta
ČERGAN ZORAN
ČERNE KANC Marjeta
ČUFAR Meta
ČUŠ Franc

D

DOBROVOLJC Danica
DOLINŠEK Sonja
DOLNIČAR Peter
DOŠEN Marija
DREMELJ Matjaž

F

FORTUNA Mateja
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G

GALIČ Tadej
GERIČ STARE Barbara
GJERGEK Anton
GLAD Jože
GODEC Boštjan
GODEŠA Tone
GREGORC Aleš
GREGORČIČ Ana
GROFELNIK Bojana
GRUBAR Barbara

H

HANČ Jože
HITI Fanika
HORVAT Anja

I

IVANOVIČ Boris

J

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

K

KALAČ Ferida
KARNEL Irena
KLOPČIČ Mihael
KLOPČIČ Roman
KMECL Veronika
KMETIČ CEGLAR Ivanka
KNAP Manca
253

Kmetijski inštitut Slovenije

Poročilo o delu 2010

KNAPIČ Matej
KOCJANČIČ Mitja
KOKALJ Andrej
KOKALJ Marjan
KOKALJ Tanja
KOLARIČ Jure
KOMATAR Elizabeta
KORON Darinka
KORUZA Boris
KOS Aleksandra
KOZJAK Petra
KOZLEVČAR Gregor
KOZMUS Peter
KREGAR Marija

P

L

R

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

REBEC Marjeta
REBERNIK Maja
REDNAK Miroslav
ROSTOHAR Katja
RUDOLF PILIH Katarina
RUTAR Romana

NAKRST Mitja

O

Š

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

N

OBAL Andrej
OPARA Andreja
ORSON Andreja
OVIJAČ Aleksander

ŠTEBE Tine
ŠTEFANČIČ Breda
ŠUŠTAR VOZLIČ Jelka
ŠUŠTAR Jože

VERNIK Tomaž
VIRŠČEK MARN Mojca
VOLK Tina
VRŠČAJ Borut

T

Z

TESTEN Stanislav
TRČEK Franc
TROBEVŠEK Marko

U

UGRINOVIĆ Kristina
URBANČIČ ZEMLJIČ Meta
UREK Gregor

V

VANZO Andreja
VELIKONJA BOLTA Špela
VERBIČ Janko
VERBIČ Jože

ZADRAŽNIK Tanja
ZADRGAL Viktor
ZAGORC Barbara
ZAJC Jožica
ZEMLJIČ Andrej
ZIDARIČ Igor

Ž

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

S

SADAR Marija
SAJE Boštjan
SCHROERS Hans-Josef
SIMONČIČ Andrej
SKET Tomaž
SLATNAR Gašper
SMODIŠ ŠKERL Maja Ivana
SMOLNIKAR Jakob
SOKLIČ Mateja
SOMRAK GRIMŠIČ Ana
STOPAR Matej
STRAJNAR Polona
SUHADOLNIK Peter
SUŠIN Janez

M
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PANTIĆ Ivana
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

ŠEGULA Blaž
ŠINKOVEC Marjan
ŠIRCA Saša
ŠKERLAVAJ Vojko
ŠKOF Mojca
ŠKRLEP Martin
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