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UVOD 
 
Strokovna naloga za sadjarski del ''Introdukcija in selekcija sadnih rastlin'' se v 
Sloveniji izvaja od leta 1958 dalje. Od leta 2007 dalje se ta strokovna naloga izvaja v 
okviru dveh novih strokovnih nalog. To sta strokovna naloga z imenom Posebno 
preizkušanje sort sadnih rastlin za opisno sortno listo ter strokovna naloga Selekcija 
in vzgoja novih sort sadnih rastlin. Naročnik in financer strokovnih nalog je Ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, koordinator naloge je 
Kmetijski inštitut Slovenije. V letu 2011 smo preizkušanje novih sort sadnih rastlin 
izvajali pri naslednjih sadnih vrstah: jablani, hruški, breskvi, nektarini, češnji, marelici, 
slivi, orehu, leski, kostanju, oljki, kakiju, jagodi, malini in ameriški borovnici. Osnovne 
lokacije preizkušanja so sadovnjak Kmetijskega inštituta Slovenije na Brdu pri 
Lukovici, Sadjarski center Maribor – Gačnik, Sadjarski center Bilje ter Raziskovalno 
polje za lupinarje v Mariboru (BF - Oddelek za agronomijo). Del preizkušanja poteka 
tudi pri zasebnih sadjarjih na različnih lokacijah širom Slovenije. V okviru druge 
strokovne naloge poteka vzgoja novih sort sadnih rastlin. To delo se s poudarkom na 
selekciji in determinaciji avtohtonih tipov izvaja pri treh sadnih vrstah: orehu, kostanju 
in oljki. 
 
Poročilo za opravljeno delo v letu 2011 je tako kot že nekaj zadnjih let vsebinsko 
razdeljeno v dva dela. Večinski del predstavlja poročilo opravljenega dela strokovne 
naloge Posebno preizkušanje sort sadnih rastlin za opisno sortno listo. Drugi del je 
poročilo opravljenega dela strokovne naloge s področja vzgoje novih sort sadnih 
rastlin. 
 
Leta 2011 je pri založbi Orbis iz Ljubljane (tel. 01 436 23 34) izšel nov sadni izbor z 
naslovom ''Sadni izbor za Slovenijo 2010''. Knjiga vsebuje opise vseh 315 – ih sort 28 
sadnih vrst aktualnega sadnega izbora za Slovenijo. Opisi vsebujejo pomembnejše 
tehnološke in pomološke lastnosti, bogato je tudi slikovno gradivo.  
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POSEBNO PREIZKUŠANJE SORT SADNIH RASTLIN 
 

V preglednici 1 so po posameznih sadnih vrstah podane lokacije preizkušanja z letom 
sajenja ter število sort oz. različkov v preizkušanju v letu 2011. Na grafikonu 1 so v zemljevid 
Slovenije vrisane lokacije preizkušanja sadnih rastlin v letu 2011.   
 

Preglednica 1: Sadna vrsta, lokacija, leto sajenja in število sort sadnih rastlin oz. njihovih 
različkov v preizkušanju v letu 2011 

 

 
Sadna vrsta 

 
Lokacija preizkušanja, leto sajenja 

Število 
sort 
oz. 

različkov       
Brdo pri Lukovici, Sadjarski center Gačnik, 2004 9 
Brdo pri Lukovici, Sadjarski center Gačnik, 2005 11 
Brdo pri Lukovici, 2006 7 
Brdo pri Lukovici, 2007 11 
Brdo pri Lukovici, 2008 4 
Brdo pri Lukovici, Sadjarski center Gačnik, 2008 
(podlage) 13 

Brdo pri Lukovici, 2010 5 

Jablana 

Brdo pri Lukovici, 2011 5 
Hruška Sadjarski center Bilje, 2007 (podlage) 6 

Sadjarski center Bilje, 2005 (podlage) 11 Breskev in nektarina 
Sadjarski center Bilje, 2006 10 

Češnja Sadjarski center Bilje, 2008 17 

Stara gora, 2008 10 Marelica 
Sadjarski center Bilje, Stara gora, 2008 
(podlage) 

3 

Biotehniška fakulteta Ljubljana, 2008 4 Sliva 

Sadjarski center Bilje, 2011 13 

Maribor, 2003, 2005, 2007, 2010 13 
Voličina / Lenart, 2001 5 
Knezdol / Trbovlje, 2003 2 

Oreh 

Gačnik / Pesnica, 2010 5 

Maribor, 2008, 2009  9 Leska 
Črešnjevec / Slovenska Bistrica, 2007 3 
Janče / Litija 2006 3 
Smlednik, 2008 (podlage) 6 

Kostanj 

Janče, 2009, 2010 5 
Strunjan, 1995 – 1998 28  Oljka 
Purissima, 2004 – 2006 42 

Kaki Sadjarski center Bilje, 2010 4 
Brdo pri Lukovici, 2009 8 
Brdo pri Lukovici, 2010 5 

Jagoda 

Brdo pri Lukovici, 2010 5 

Malina Brdo pri Lukovici, 2009 4 

Drenov grič, 2005 5 Ameriška borovnica 
Drenov grič, 2008 6 
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 Grafikon 1: Zemljevid Slovenije z vrisanimi lokacijami preizkušanja sadnih rastlin v letu 2011 
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JABLANA 
 
Večina mesecev je bila v letu 2011 v Sloveniji nadpovprečno toplih. Najbolj je izstopal mesec 
september, ko je bila temperatura v primerjavi z dolgoletnim povprečjem povsod višja za 
najmanj 3 °C.  Nadpovprečno toplo leto je vplivalo na hitrejše dozorevanje sadja. Pri jablani 
se je to poznalo s 5 do 10 dnevnim zgodnejšim dozorevanjem plodov v primerjavi z 
dolgoletnim povprečjem.  
 
Brdo pri Lukovici, Sadjarski center Gačnik, 2004 
 
Spomladi leta 2004 smo na lokaciji Brdo pri Lukovici in v Sadjarskem centru Gačnik posadili 
nekatere nove jablanove sorte. To so na škrlup odporne sorte: ameriška sorta Primiera (Zlati 
delišes x Coop 17) ter nizozemski sorti Santana (Elstar x Priscilla) in Collina (Priscilla x 
Elstar). Izmed drugih sort smo posadili belgijski sorti Nicoter (Gala x Braeburn) in Nicogreen 
(Delcorf x Granny Smith), različek sorte Fuji z imenom Raku Raku, švicarski sorti Milwa 
((Idared x Maigold) x Elstar) in La Flamboyante (Gala x Maigold) ter novozelandsko sorto 
Sansa (Gala x Akane). Datumi obiranja, podatki za trdoto, suho snov, škrobno vrednost in 
kislino ter izračunani Streifov indeks (indeks zrelosti) za leto 2011 so podani v preglednicah 2 
in 3. Z letom 2011 je posebno preizkušanje zgoraj obravnavanih sort zaključeno. Kratki opisi 
lastnosti posameznih sort so podani na koncu publikacije. 
  
Preglednica 2: Rezultati laboratorijske analize plodov v letu 2011 v osmi rastni dobi, Brdo pri 

Lukovici, sajeno spomladi 2004 
 

Brdo pri Lukovici 

Sorta datum 
obiranja 

trdota 
(kg/cm2) 

suha snov 
(°Brix) 

škrobna 
vrednost 

(1-10) 

Streifov 
indeks x 1000 

8. avg. / / 6,5 / 

19. avg. 6,5 16,1 5,6 72,1 Sansa 

6. sep. 4,5 13,3 10,0 33,8 

19. avg. 6,8 12,3 2,8 197,4 
Santana – odp. 

12. sep. 5,9 14,0 7,8 54,0 

Milwa (Diwa) 6. sep. 8,3 16,3 5,8 87,8 

Primiera – odp.  15. sep. 9,2 13,1 5,2 135,1 

La Flamboyante 
(Mairac) 26. sep. 8,6 14,7 7,2 81,3 

Nicoter (Kanzi) 26. sep. 6,8 13,8 7,1 69,4 

Nicogreen 
(Greenstar) 9. sep. 6,9 11,4 5,7 106,2 

 

/ - ni podatka; odp. – na škrlup odporna sorta  
 
Streifov indeks (indeks zrelosti) je izračunana vrednost, ki je količnik, kjer je v števcu trdota, v 
imenovalcu pa produkt suhe snovi in škrobne vrednosti [ T/ (S.S. X Š.V.) ]. 
T - trdota (kg/cm2) 
S.S. - suha snov (°Brix) 
Š.V. - škrobna vrednost (1-10) 
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Preglednica 3: Rezultati laboratorijske analize plodov v letu 2011 v osmi rastni dobi, SC 
Gačnik, sajeno  spomladi 2004 

 
Sadjarski center Gačnik 

Sorta datum 
obiranja 

trdota 
(kg/cm2) 

suha 
snov 

(°Brix) 

škrobna 
vrednost 

(1-10) 

Streifov 
indeks x 

1000 

kislina 
(g/l) 

22. avg. 5,8 14,1 8,5 48,4 2,7 
Sansa 

7. sep. 5,9 16,0 9,6 38,4 2,1 

22. avg. 6,7 10,9 4,0 153,7 10,0 

30. avg. 7,1 13,9 6,0 85,1 5,3 Santana – odp. 

12. sep. 6,5 13,6 8,3 57,6 6,0 

6.sep. 7,6 11,7 3,3 196,8 5,4 

21. sep. 7,4 13,1 5,7 99,1 4,8 Milwa (Diwa) 

27. sep. 6,7 13,6 6,2 79,4 4,8 

13. sep. 8,4 12,5 5,8 115,9 8,6 

27. sep. 8,2 11,7 7,4 94,7 6,4 
La Flamboyante 
(Mairac) 

4. okt. 7,6 13,2 8,2 70,2 6,4 

13. sep. 8,1 10,6 3,8 201,1 4,7 

27. sep. 7,7 12,8 5,5 109,4 5,0 Nicoter (Kanzi) 

3. okt. 7,7 12,3 5,8 107,9 5,3 

13. sep. 7,3 10,4 4,4 159,5 4,2 

21. sep. 6,9 10,7 5,6 115,2 3,9 
Nicogreen 
(Greenstar) 

6. okt. 6,7 12,6 6,2 85,8 4,6 
 

odp. – na škrlup odporna sorta  
 
Streifov indeks (indeks zrelosti) je izračunana vrednost, ki je količnik, kjer je v števcu trdota, v 
imenovalcu pa produkt suhe snovi in škrobne vrednosti [ T/ (S.S. X Š.V.) ]. 
 
T - trdota (kg/cm2) 
S.S. - suha snov (°Brix) 
Š.V. - škrobna vrednost (1-10) 
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Brdo pri Lukovici, Sadjarski center Gačnik, 2005 
 

Spomladi leta 2005 smo v okviru preizkušanja novih jablanovih sort na lokacijah Brdo pri 
Lukovici in v Sadjarskem centru Gačnik posadili nekatere nove in hkrati pridelovalno 
zanimive sorte. Iz skupine na škrlup odpornih sort sta to bili sorti Dalinbel (Elstar x X3191) in 
Rubinstep (Clivia x Rubin). Izmed različkov osnovnih sort smo posadili naslednje: Baigent 
Gala Brookfield, Braeburn Mariri Red, Red Delcorf Eversdijk ter dva različka sorte Fuji, to sta 
Heisei Fuji s tržnim imenom Beni Shogun ter Rubin Fuji. Izmed drugih na škrlup neodpornih 
sort smo posadili sorte Bellida (Idared x Elstar), Elise (Septer x Koksova oranžna reneta), 
Civni (Gala x Elstar) in Caudle (Zlati delišes x Rdeči delišes). Datumi obiranja ter rezultati 
pomoloških analiz za leto 2011 so prikazani v preglednicah 4 in 5. Še enkrat smo potrdili, da 
je različek sorte Fuji z imenom Heisei Fuji (Beni Shogun) zares zelo zgodaj zoreč, saj ima v 
začetku oktobra vse parametre zrelosti (trdota, suha snov, škrobna vrednost) že zelo 
prekoračene.  
 
Preglednica 4: Rezultati laboratorijske analize plodov v letu 2011 v sedmi rastni dobi, Brdo 

pri Lukovici, sajeno spomladi 2005 
 

Brdo pri Lukovici 

Sorta datum 
obiranja 

trdota 
(kg/cm2) 

suha snov 
(°Brix) 

škrobna 
vrednost 

(1-10) 

Streifov 
indeks x 

1000 

Civni (Rubens) 12. sep. 6,3 13,8 8,0 57,1 

Baigent Gala 
Brookfield  6. sep. 6,8 13,3 9,5 53,8 

Dalinbel  
(Antares) – odp. 6. sep. 6,4 16,1 7,9 50,3 

19. avg. 8,4 12,8 6,1 107,6 Rubinstep 
(Pirouette) – odp. 12. sep. 6,6 14,4 9,8 46,8 

Bellida 6. sep. 6,9 14,4 8,9 53,8 

Elise 6. sep. 7,9 14,4 9,0 61,0 

Caudle (Cameo) 22. sep. 7,4 12,8 5,7 101,4 

Braeburn Mariri 
Red 3. okt. 9,2 13,3 4,5 153,7 

Heisei Fuji  
(Beni Shogun) 3. okt. 5,3 16,3 9,1 35,7 

Rubin Fuji 3. okt. 6,7 14,4 7,2 64,6 
 

odp. – na škrlup odporna sorta  
 
Streifov indeks (indeks zrelosti) je izračunana vrednost, ki je količnik, kjer je v števcu trdota, v 
imenovalcu pa produkt suhe snovi in škrobne vrednosti [ T/ (S.S. X Š.V.) ]. 
 
T - trdota (kg/cm2) 
S.S. - suha snov (°Brix) 
Š.V. - škrobna vrednost (1-10) 
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Preglednica 5: Rezultati laboratorijske analize plodov v letu 2011 v sedmi rastni dobi, SC 
Gačnik, sajeno  spomladi 2005 

 
Sadjarski center Gačnik 

Sorta datum 
obiranja 

trdota 
(kg/cm2) 

suha 
snov 

(°Brix) 

škrobna 
vrednost 

(1-10) 

Streifov 
indeks x 

1000 

kislina 
(g/l) 

22. avg. 7,1 9,0 2,3 193,4 5,2 

2. sep. 6,6 11,1 3,5 74,5 4,3 Civni (Rubens) 

12. sep. 6,1 11,6 8,2 61,6 4,2 

30. avg. 7,8 11,5 5,6 121,1 7,0 

12. sep. 8,0 14,4 7,9 70,3 5,2 
Dalinbel  
(Antares) – odp. 

21. sep. 7,8 15,1 8,2 63,0 5,0 

12. sep. 7,4 10,1 5,2 140,9 3,9 

21. sep. 7,3 10,4 5,6 125,3 4,1 Caudle (Cameo) 

3. okt. 6,8 11,6 5,4 108,6 3,9 

12. sep. 5,8 12,1 9,3 51,5 2,9 Heisei Fuji  
(Beni Shogun) 

21. sep. 5,4 13,2 9,4 43,5 2,5 

27. sep. 8,2 10,7 5,0 153,3 5,4 Braeburn Mariri 
Red 

3. okt. 8,5 12,2 6,7 104,0 5,5 

27. sep. 6,8 10,1 6,5 103,6 3,1 
Rubin Fuji 

4. okt. 6,2 11,4 8,1 67,1 2,7 
 

odp. – na škrlup odporna sorta  
 
Streifov indeks (indeks zrelosti) je izračunana vrednost, ki je količnik, kjer je v števcu trdota, v 
imenovalcu pa produkt suhe snovi in škrobne vrednosti [ T/ (S.S. X Š.V.) ]. 
 
T - trdota (kg/cm2) 
S.S. - suha snov (°Brix) 
Š.V. - škrobna vrednost (1-10) 
 
 

Brdo pri Lukovici, 2006 
 

Spomladi leta 2006 smo na lokaciji Brdo pri Lukovici posadili 7 novih perspektivnih sort. To 
so različek sorte Granny Smith z imenom Challenger, različek sorte Topaz imenovan Red 
Topaz ter še pet na škrlup odpornih jablanovih sort. Te so Opal (Zlati delišes x Topaz), Sirius 
(Zlati delišes x Topaz), Luna (Topaz x Zlati delišes), Orion (Zlati delišes x Otava) in Ametyst 
(Nela x Vista bella). V letu 2010 smo za sorte Opal, Sirius, Luna in Orion naredili popolne 
analize plodov. Podatki za datum obiranja, trdoto plodov, vsebnost suhe snovi, škrobno 
vrednost ter izračunani indeks zrelosti (Streifov indeks) so podani v preglednici 6.  
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Preglednica 6: Rezultati laboratorijske analize plodov v letu 2011 v šesti rastni dobi, Brdo pri 
Lukovici, sajeno spomladi 2006 

 
Brdo pri Lukovici 

Sorta datum 
obiranja 

trdota 
(kg/cm2) 

suha snov 
(°Brix) 

škrobna 
vrednost 

(1-10) 

Streifov 
indeks x 

1000 

Ametyst – odp. 8. avg. / / 8,8 / 

20. sep. 6,6 16,1 5,1 80,4 
Sirius – odp. 

26. sep. 6,7 15,5 7,4 58,4 

20. sep. 7,2 13,3 2,1 257,8 
Luna – odp. 

26. sep. 7,3 14,2 6,3 81,6 

20. sep. 6,8 15,0 5,6 81,0 
Orion – odp.  

26. sep. 6,7 15,9 6,2 68,0 

20. sep. 8,1 14,7 5,4 102,0 
Opal – odp. 

26. sep. 7,7 15,0 7,5 68,4 

 

odp. – na škrlup odporna sorta; / - ni podatka 
 
Streifov indeks (indeks zrelosti) je izračunana vrednost, ki je količnik, kjer je v števcu trdota, v 
imenovalcu pa produkt suhe snovi in škrobne vrednosti [ T/ (S.S. X Š.V.) ]. 
 
T - trdota (kg/cm2) 
S.S. - suha snov (°Brix) 
Š.V. - škrobna vrednost (1-10) 
 
Izmed sort Sirius, Luna, Orion in Opal je najkasnejša v času dozorevanja sorta Luna, 
medtem ko so si druge tri v tem pogledu zelo blizu. To je razvidno tudi iz zgornje 
preglednice, kjer ob istem času obiranja, to je 26. septembra, beležimo pri njih indekse 
zrelosti med 58,4 in 68,4, medtem ko ima sorta Luna vrednost 81,6.  
 

Brdo pri Lukovici, 2007 
 

V sadovnjaku Kmetijskega inštituta Slovenije smo v letu 2007 nadaljevali s trendom sajenja 
novih perspektivnih jablanovih sort. Na lokaciji Brdo pri Lukovici smo pomladi 2007 posadili 
20 sadik različka sorte Pinova imenovanega Dalinip, 21 sadik na škrlup odporne ameriške 
sorte Coop 39, poznane pod tržnim imenom Crimson Crisp , 9 sadik na škrlup odporne sorte 
Rudenis (Katja x Prima) ter 13 sadik na škrlup odporne sorte Skaistis (Katja x Prima). Cepiče 
sort Rudenis in Skaistis smo dobili na podlagi sodelovanja z Inštitutom za Hortikulturo iz 
Litve. V okviru preizkušanja smo posadili tudi 7 sort jablan stebričaste rasti (balerinke), ki so 
odporne na škrlup. To so naslednje sorte: Starcats, Goldcats, Greencats, Suncats, Redcats, 
Pomfital in Versailles. Z izjemo sorte Pomfital, ki je zastopana s štirimi sadikami, so druge 
sorte zastopane s petimi sadikami. V letu 2011 smo opravili pomološke analize za sorte 
Rudenis, Dalinip, Coop 39, Suncats, Versailles, Greencats, Starcats, Goldcats, Pomfital in 
Redcats (preglednica 7). Izmed jablan stebričaste rasti opažamo, da sta sorti Greencats in 
Goldcats nekoliko kasnejši v dozorevanju, saj izmed balerink odstopata po trdoti plodov ob 
obiranju (vrednosti za trdoto 7,5 oz. 8,0 kg/cm2).     
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Preglednica 7: Rezultati laboratorijske analize plodov v letu 2011 v peti rastni dobi, Brdo pri 
Lukovici, sajeno spomladi 2007 

 

Brdo pri Lukovici 

Sorta datum 
obiranja 

trdota 
(kg/cm2) 

suha snov 
(°Brix) 

škrobna 
vrednost 

(1-10) 

Streifov 
indeks x 

1000 

Rudenis – odp. 19. avg. 4,5 13,5 10,0 33,3 

Dalinip  
(različek sorte Pinova) 6. sep. 7,0 14,7 9,2 51,8 

Coop 39  
(Crimson Crisp) – odp. 6. sep. 9,2 14,7 7,1 88,1 

Suncats 6. sep. 6,4 11,9 8,9 60,4 

Versailles 6. sep. 6,2 12,3 8,1 62,2 

Greencats 6. sep. 7,5 10,9 7,2 95,6 

Starcats 6. sep. 5,9 14,7 6,7 59,9 

Goldcats 6. sep. 8,0 12,3 7,3 89,1 

Pomfital 6. sep. 5,2 11,9 8,8 49,7 

S
te

br
ič

as
te

 ja
bl

an
e 

(b
al

er
in

ke
) 

Redcats 6. sep. 5,0 10,4 6,5 74,0 
 

/ – ni podatka 
odp. – na škrlup odporna sorta  
 

Streifov indeks (indeks zrelosti) je izračunana vrednost, ki je količnik, kjer je v števcu trdota, v 
imenovalcu pa produkt suhe snovi in škrobne vrednosti [ T/ (S.S. X Š.V.) ]. 
 
T - trdota (kg/cm2) 
S.S. - suha snov (°Brix) 
Š.V. - škrobna vrednost (1-10) 
 
Brdo pri Lukovici, 2008  
 
V poskusnem sadovnjaku Kmetijskega inštituta Slovenije na Brdu pri Lukovici smo v letu 
2008 nadaljevali s trendom sajenja novih in tržno zanimivih jablanovih sort. Za namen 
posebnega preizkušanja smo posadili 4 na škrlup odporne novejše jablanove sorte. To so 
sorte Summerfree (PRI 1956-6 x Ed Gould Golden), Golden Orange (PRI 1956-6 x Ed Gould 
Golden), Brina (PRI 2059-101 x ?) in Delfloga (Florina x Gala Royal). Vsaka izmed naštetih 
sort je posajena s 100 sadikami. Način oskrbe sadik in njihovega varstva pred boleznimi in 
škodljivci poteka v skladu s Pravilnikom o ekološki pridelavi jabolk. V letu 2010 smo opravili 
pomološke analize. Rezultati za datum obiranja, trdoto plodov ob obiranju, vsebnost suhe 
snovi, škrobno vrednost ter izračunani Streifov indeks (indeks zrelosti) so podani v 
preglednici 8.  
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Preglednica 8: Rezultati laboratorijske analize plodov v letu 2011 v četrti rastni dobi, Brdo pri 
Lukovici, sajeno spomladi 2008 

 

Brdo pri Lukovici 

Sorta datum 
obiranja 

trdota 
(kg/cm2) 

suha snov 
(°Brix) 

škrobna 
vrednost 

(1-10) 

Streifov 
indeks x 1000 

Golden Orange – 
odp. 14. sep. 8,1 14,4 4,9 114,8 

20. sep. 9,2 16,1 7,7 74,2 
Delfloga – odp. 

26. sep. 8,6 16,3 8,8 60,0 

20. sep. 7,9 15,0 7,7 68,4 
Brina – odp. 

26. sep. 7,9 15,7 8,6 58,5 

odp. – na škrlup odporna sorta  
 
Streifov indeks (indeks zrelosti) je izračunana vrednost, ki je količnik, kjer je v števcu trdota, v 
imenovalcu pa produkt suhe snovi in škrobne vrednosti [ T/ (S.S. X Š.V.) ]. 
 
T - trdota (kg/cm2) 
S.S. - suha snov (°Brix) 
Š.V. - škrobna vrednost (1-10) 
 
Brdo pri Lukovici, Sadjarski center Gačnik, 2008 - jablanove podlage   
 
Na lokacijah Brdo pri Lukovici in Sadjarski center Gačnik smo spomladi leta 2008 pričeli s 
preizkušanjem različnih šibkorastočih jablanovih podlag. V preizkušanju imamo naslednje 
podlage: JTE – E, JTE – G, JTE – H (Češka), CG – 3 in CG – 6 (ZDA), P – 16 in P – 22 
(Poljska), SUP – 1, SUP – 2, SUP – 3, SUP – 4 (Nemčija) ter standardni podlagi M9 – tip 
337 ter M9 – EMLA.  
 
Sorti Zlati delišes Reinders in Fuji Kiku 8 sta referenčni na obeh lokacijah, samo na lokaciji 
Brdo pri Lukovici je ocenjevalna sorta Topaz, medtem ko je v Sadjarskem centru Gačnik 
ocenjevalna sorta Dalinbel. V letu 2011 smo na obeh lokacijah opravili vsa potrebna 
vzdrževalna in vzgojna dela. 
 
Brdo pri Lukovici, 2010 
 
Pomladi 2010 smo v sadovnjaku Kis-a na Brdu pri Lukovici posadili nekatere nove jablanove 
sorte. To so belgijske sorte Zonga (Alkmene x Delcorf) – 10 sadik, Tunda (Delcorf x Liberty) 
– 10 sadik in Zari (Elstar x Delcorf) – 15 sadik, nizozemska sorta Wellant (CPRO – selekcija 
x Elstar) – 10 sadik ter na škrlup odporna italijanska sorta CIV G 198 (Liberty x Gala) – 10 
sadik, ki je bolj poznana pod tržnim imenom Modi. Pri sadikah naštetih sort smo v letu 2011 
opravili vsa potrebna vzgojna in vzdrževalna dela.    
 

Brdo pri Lukovici, 2011 
 
Meseca marca 2011 smo v ekološkem delu sadovnjaka na Brdu pri Lukovici posadili 5 novih 
na škrlup odpornih jablanovih sort, ki imajo skupno blagovno znamko Sweet resistants ®. 
Gre za sorte Gaia, Gemini, Renoir, Smeralda in Fujion. Sorte so bile požlahtnjene in 
vzgojene pri CIV-u (Consorzio italiano vivaisti) - italijanskem konzorciju drevesničarjev iz 
Ferrare. Vsaka izmed sort je bila v sadovnjaku na Brdu pri Lukovici posajena v količini 80 
sadik. V letu 2011 smo opravili vsa potrebna vzgojna in vzdrževalna dela.    
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Analiza skladiščne sposobnosti plodov v preizkušanje vključenih jablanovih sort 
 
Skladiščne sposobnosti v preizkušanje vključenih jablanovih sort ugotavljamo s 
skladiščenjem plodov v navadni hladilnici, kjer vzdržujemo konstantno temperaturo med 2 – 
4 °C ter relativno vlažnost okrog 90 %. Izmed skladiščenih plodov so se v sezoni 2011/12 za 
najboljše pokazale sorte Braeburn Mariri Red, Coop 39 (Crimson Crisp), Delfloga, Goldcats, 
La Flamboyante (Mairac) in Rubinstep (Pirouette). Naštete sorte so imele po 6 – 7 
mesečnem skladiščenju v navadni hladilnici trdoto plodov nad 5 kg/cm2, kar predstavlja 
spodnjo mejo na trg ponujenih jabolk (preglednica 9).      
 
Preglednica 9: Meritve trdote plodov jabolk ob vskladiščenju in izskladiščenju iz hladilnice, 

sezona 2011/12 
 

Vskladiščenje plodov Trdota plodov 
ob  izskladiščenju (kg/cm2) 

Sorta  

Datum 
Trdota 
plodov 

(kg/cm2) 
26. januar 2012 9. maj 2012 

Bellida 6. sep.  6,9 5,4 4,8 
Braeburn Mariri Red 3. okt.  9,2 6,6 6,1 
Brina 20. sep. 7,9 5,2 4,7 
Caudle (Cameo) 22. sep. 7,4 5,1 4,7 
Civni (Rubens) 12. sep. 6,3 4,5 4,0 
Coop 39  
(Crimson Crisp) 6. sep. 9,2 7,0 5,5 

Dalinbel (Antares) 6. sep. 6,4 4,8 / 
Dalinip 6. sep. 7,0 5,2 / 
Delfloga 20. sep. 9,2 6,9 6,7 
Goldcats 6. sep. 8,0 5,6 5,2 
Golden Orange 14. sep. 8,1 5,1  
Greencats 6. sep. 7,5 4,7 4,4 
Heisei Fuji (Beni 
Shogun) 3. okt. 5,3 4,2 / 

La Flamboyante 
(Mairac) 26. sep. 8,6 6,3 5,5 

Luna 26. sep. 7,3 5,2 / 
Nicogreen 
(Greenstar) 9. sep. 6,9 5,9 / 

Nicoter (Kanzi) 26. sep. 6,8 5,7 4,9 
Opal 26. sep. 7,7 6,5 / 
Orion 26. sep. 6,7 5,0 / 
Primiera 15. sep. 9,2 7,1 / 
Redcats 6. sep. 5,0 2,9 / 
Rubin Fuji 3. okt. 6,7 5,7 / 
Rubinstep 
(Pirouette) 12. sep. 6,6 5,0 5,0 

Sansa 19. avg. 6,5 4,1 / 
Sirius 26. sep. 6,7 5,2 / 
Starcats 6. sep. 5,9 4,2 4,1 
Suncats 6. sep. 6,4 3,3 / 
 
/ - ni podatka 
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HRUŠKA 
 
Sadjarski center Bilje, 2007 – podlage za hruško  
 
V Sadjarskem centru Bilje smo v letu 2007 posadili 6 podlag za hruško: sejanec hruške, kutina 
MA, Fox 11 (selek. Pera volpina), Farold 40 - Daygon (OHF Old Home x Farmingdale, USA), 
lastne korenine, kutina BA 29. Na podlage smo cepili naslednje sorte: Viljamovka, Konferans 
in Fetelova. Sajenje je potekalo 6. februarja 2007. Gojitvena oblika je ozko vreteno. Sadilna 
razdalja je 4 x 2 m. V statistično zasnovanem poskusu smo za vsako podlago posadili 15 (3 x 
5) dreves ene sorte (15 dreves x 6 podlag x 3 sorte = skupaj 270 sadik). Pri vseh sortah so 
drevesa na podlagi Fox 11 pokazala znake inkompatibilnosti. 
 
V letu 2011 je bil pri sorti Viljamovka začetek cvetenja 3. 4. 2011, vrh cvetenja 7. 4. 2011 in 
konec cvetenja 11. 4. 2011. Razlik v času cvetenja med podlagami nismo zasledili. Plodove 
sorte Viljamovka smo obirali 12. 8. 2011. 
 
Preglednica 10: Povprečni obseg debla, število plodov na drevo, pridelek na drevo in 

preračunani pridelek na hektar za sorto Viljamovka v letu 2011 na lokaciji 
Bilje, sajeno 2007 

 

Podlaga Obseg debla 
(cm) 

Število plodov 
na drevo 

Pridelek na 
drevo (kg) 

Pridelek na 
hektar* (t) 

Sejanec hruške 12,2 51 9,5 11,8 

Kutina MA 12,4 73 12,6 15,7 

Fox 11 12,8 75 11,7 14,6 

Farold 40  17,1 86 15,6 19,4 

Lastne korenine 15,8 76 13,6 17,0 

Kutina BA 29 10,3 53 9,6 12,0 

*Preračunani pridelek na hektar ob številu 1250 dreves/ha. 
 
Po obsegu debla so bila najbujnejša drevesa sorte Viljamovka na podlagah Farold 40 in 
lastne korenine, najmanjšo bujnost pa so pokazala drevesa na podlagi kutina BA 29. 
Najbujnejši podlagi sta imeli pri sorti Viljamovka tudi največ plodov na drevo, največji pridelek 
na drevo in na hektar (preglednica 10). 
 
Preglednica 11: Povprečne dimenzije ploda (višina, širina, masa), trdota plodov in vsebnost 

suhe snovi za sorto Viljamovka v letu 2011 na lokaciji Bilje, sajeno 2007 
 

Podlaga Višina 
ploda (mm) 

Širina ploda 
(mm) 

Masa ploda 
(g) 

Trdota 
(kg/cm2) 

Suha snov 
(%) 

Sejanec 
hruške 93,8 72,2 183,7 7,0 11,7 

Kutina MA 89,9 73,8 171,4 6,3 12,0 

Fox 11 85,7 67,8 155,7 6,7 11,0 

Farold 40 93,0 69,1 179,9 6,8 12,6 

Lastne 
korenine 92,4 73,1 179,3 6,5 12,0 

Kutina BA 29 91,6 70,6 180,2 6,2 11,9 

 
Podlage so vplivale na dimenzije ploda. Tako so imeli plodovi sorte Viljamovka največjo 
višino ploda na sejancu, najmanjšo višino pa na podlagi Fox 11. Najširši so bili plodovi na 
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podlagi kutina MA, najožji pa na podlagi Fox 11. Masa ploda je bila največja na podlagi 
sejanec, najmanjša pa podlagi Fox 11. Plodovi na podlagi kutina BA 29 in kutina MA so imeli 
najmanjšo trdoto plodov (6,2 oz. 6,3 kg/cm2). Največjo trdoto plodov smo izmerili pri plodovih 
na sejancu, sledijo plodovi na podlagah Farold 40 in Fox 11 (preglednica 11).  
 
V letu 2011 je bil pri sorti Konferans začetek cvetenja 6. 4. 2011, vrh cvetenja 9. 4. 2011 in 
konec cvetenja 13. 4. 2011. Razlik v času cvetenja med podlagami nismo zasledili. Plodove 
sorte Konferans smo obirali 30. 8. 2011.  
 
Preglednica 12: Povprečni obseg debla, število plodov na drevo, pridelek na drevo in 

preračunani pridelek na hektar za sorto Konferans v letu 2011 na lokaciji 
Bilje, sajeno 2007 

 

Podlaga Obseg debla 
(cm) 

Število 
plodov  

na drevo 

Pridelek na 
drevo (kg) 

Pridelek na 
hektar* (t) 

Sejanec hruške 17,4 137 18,2 22,8 

Kutina MA 14,7 86 13,2 16,5 

Fox 11 17,1 122 16,4 20,5 

Farold 40 20,1 122 18,1 22,6 

Lastne korenine 19,9 215 29,5 36,8 

Kutina BA 29 17,5 86 14,2 17,7 

 
* Preračunani pridelek na hektar ob številu 1250 dreves/ha. 
 
Po obsegu debla so bila najbujnejša drevesa sorte Konferans na podlagi Farold 40, 
najmanjšo bujnost pa so pokazala drevesa na podlagi kutina MA, kar je enako kot v 
prejšnjem letu. Drevesa na lastnih koreninah so imela pri sorti Konferans največ plodov na 
drevo, največji pridelek na drevo (29,5 kg/drevo) in na hektar (36,8 t/ha). Najmanj plodov na 
drevo, najmanjši pridelek na drevo in na hektar so imela drevesa na podlagi kutina MA, ki so 
bila tudi po bujnosti rasti najšibkejša (preglednica 12). 
 
Preglednica 13: Povprečne dimenzije ploda (višina, širina, masa), trdota plodov in vsebnost 

suhe snovi za sorto Konferans v letu 2011 na lokaciji Bilje, sajeno 2007 
 

Podlaga 
Višina 
ploda 
(mm) 

Širina 
ploda 
(mm) 

Masa ploda 
(g) 

Trdota ploda 
(kg/cm2) 

Suha snov 
(%) 

Sejanec 
hruške 98,6 68,2 133,0 5,2 12,5 

Kutina MA 99,9 68,6 153,3 4,8 14,0 

Fox 11 97,3 67,2 134,7 4,7 12,3 

Farold 40 103,2 67,4 148,7 5,1 12,9 

Lastne 
korenine 94,9 65,3 136,5 4,7 14,2 

Kutina BA 29 108,6 69,8 165,1 5,3 14,4 
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Ob obiranju smo vizualno opazili, da so bili plodovi sorte Konferans na podlagi kutina MA bolj 
zreli, kot plodovi na ostalih podlagah. Opazili smo tudi, da so bili plodovi na podlagi kutina BA 
29 bolj rjasti v primerjavi s plodovi na drugih podlagah. Podlage so vplivale tudi na dimenzije 
ploda. Tako so imeli plodovi sorte Konferans največjo višino in širino ploda na podlagi kutina 
BA29, najmanjšo višino in širino pa na lastnih koreninah. Masa ploda je bila največja na 
podlagi kutina BA 29, najmanjša pa podlagi sejanec hruške. Plodovi na podlagi Fox 11 in 
lastne korenine so imeli manjšo trdoto plodov (4,7 kg/cm2). Največjo trdoto plodov smo 
izmerili pri plodovih na podlagi kutina BA 29, sledijo plodovi na sejancu hruške (preglednica 
13). 
 
V letu 2011 je bil pri sorti Fetelova začetek cvetenja 5. 4. 2011, vrh cvetenja 9. 4. 2011 in 
konec cvetenja 13. 4. 2011. Razlik v času cvetenja med podlagami nismo zasledili. Plodove 
sorte Fetelova smo obirali 30. 8. 2011.  
  
Preglednica 14: Povprečni obseg debla, število plodov na drevo, pridelek na drevo in 

preračunani pridelek na hektar za sorto Fetelova v letu 2011 na lokaciji 
Bilje, sajeno 2007 

 

Podlaga Obseg debla 
(cm) 

Število plodov 
na drevo 

Pridelek na 
drevo (kg) 

*Pridelek na 
hektar (t) 

Sejanec hruške 17,2 56 12,8 16,0 

Kutina MA 15,1 25 7,3 9,1 

Fox 11 13,6 7 1,7 2,2 

Farold 40 17,7 46 10,8 13,5 

Lastne korenine 18,3 60 15,4 19,2 

Kutina BA 29 19,3 35 9,9 12,4 

 
* Preračunani pridelek na hektar ob številu 1250 dreves/ha. 

 
Po obsegu debla so bila najbujnejša drevesa sorte Fetelova na podlagah kutina BA 29, 
lastne korenine in Farold 40, najmanjšo bujnost pa so pokazala drevesa na podlagi Fox 11. 
Največ plodov na drevo pri sorti Fetelova so imela drevesa na lastnih koreninah in sejancu, 
največji pridelek na drevo in na hektar pa na lastnih koreninah. Najmanjše število plodov, 
najmanj pridelka na drevo in na hektar pa so imela drevesa na podlagi Fox 11. Pridelek 
manjši od 10 t/ha so imela tudi drevesa na podlagi kutina MA (preglednica 14). 
 
Preglednica 15: Povprečne dimenzije ploda (višina, širina, masa), trdota plodov in vsebnost 

suhe snovi za sorto Fetelova v letu 2011 na lokaciji Bilje, sajeno 2007 
 

Podlaga 
Višina 
ploda 
(mm) 

Širina 
ploda 
(mm) 

Masa 
ploda (g) 

Trdota 
ploda 

(kg/cm2) 

Suha 
snov  
(%) 

Sejanec hruške 131,2 72,3 228,5 5,1 12,8 

Kutina MA 146,9 75,5 295,7 5,2 14,3 

Fox 11 125,3 67,2 235,4 5,4 12,0 

Farold 40 131,5 71,8 233,2 5,4 13,4 

Lastne korenine 139,7 74,0 254,9 5,4 13,8 

Kutina BA 29 142,9 74,0 281,6 5,1 13,7 
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Tudi pri sorti Fetelova so podlage vplivale na dimenzije ploda (preglednica 15). Tako so imeli 
plodovi sorte Fetelova največjo višino ploda na podlagi kutina MA, najmanjšo višino pa na 
podlagi Fox 11. Najširši so bili plodovi na podlagi kutina MA, najožji pa na podlagi Fox 11. 
Masa ploda je bila največja na podlagi kutina MA, sledi podlaga kutina BA 29, najmanjša 
masa ploda pa je bila pa podlagi Farold 40. Plodovi na podlagi kutina BA 29 in sejanec so 
imeli najmanjšo trdoto plodov (5,1 kg/cm2). Največjo trdoto plodov smo izmerili pri plodovih 
na podlagi Farold 40, lastne korenine in Fox 11.  
 
Po prvih letih opazovanja se je pokazalo, da podlaga Fox 11 ni primerna podlaga za sorte 
Viljamovka, Konferans in Fetelova, saj so se pri vseh treh sortah izrazito pokazali znaki 
inkompatibilnosti, propadlo pa je tudi veliko dreves. Pri sorti Viljamovka so propadla 3 
drevesa, pri sorti Konferans 5 dreves in pri sorti Fetelova prav tako 5 dreves. 
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BRESKEV IN NEKTARINA 
 
Sadjarski center Bilje, 2005 – podlage 
 
V letu 2005 je bilo posajenih 11 podlag (GF 677, sejanec, Monegro, Barrier, Cadaman, 
Adesoto, Mrs 2/5, Julior, Isthara, Penta, Tetra), na katere smo cepili 2 sorti (Redhaven in 
Royal Glory). Drevesa so posajena v dveh različnih tipih tal (utrujena in deviška tla) (528 
dreves). Z opazovanjem smo začeli v letu 2008 in ga v naslednjih letih nadaljevali. 
 
Sorta Redhaven je na deviških in utrujenih tleh na vseh podlagah začela cveteti 29. 3. 2011, 
vrh cvetenja je bil 2. 4. 2011, konec cvetenja pa 9. 4. 2011. Podlage niso vplivale na čas 
cvetenja sorte Redhaven. Na deviških in utrujenih tleh smo sorto Redhaven na vseh 
podlagah obirali 18. 7. 2011 (prvo obiranje) in 25. 7. 2011 (drugo obiranje).  
 
Preglednica 16: Preizkušanje različnih podlag pri sorti Redhaven na utrujenih in deviških tleh v 

letu 2011, Bilje, sajeno 2005 
 

Podlaga Tip tal Obseg debla 
(cm) 

Število plodov 
na drevo 

Pridelek na 
drevo 
(kg) 

*Pridelek 
(t/ha) 

GF 677 29,8 200 25,9 32,3 

Sejanec 26,1 198 25,9 32,4 

Monegro 34,4 166 23,7 29,7 

Barrier 31,1 207 28,4 35,5 

Cadaman 29,9 171 25,2 31,5 

Adesoto 28,2 208 26,1 32,6 

Mrs 2/5 29,2 215 28,9 36,1 

Julior 28,0 204 28,2 35,2 

Isthara 22,9 243 30,8 38,5 

Penta 26,7 174 23,1 28,9 

Tetra 

U
tr

uj
en

a 
tla

 

25,0 167 21,0 26,2 

GF 677 28,1 217 28,8 35,9 

Sejanec 24,5 194 27,1 33,9 

Monegro 28,7 162 22,7 28,4 

Barrier 26,9 170 24,5 30,6 

Cadaman 25,0 200 25,2 31,5 

Adesoto 25,2 200 25,5 31,8 

Mrs 2/5 23,3 215 28,4 35,5 

Julior 24,5 185 27,2 34,0 

Isthara 20,9 186 26,2 32,7 

Penta 22,6 235 29,5 36,9 

Tetra 

D
ev

iš
ka

 tl
a 

24,6 185 25,7 32,1 

 

* Preračunani pridelek na hektar ob številu 1250 dreves/ha. 
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Iz preglednice 16 je razvidno, da so imele podlage na deviških tleh manjše obsege debla kot 
pa podlage na utrujenih tleh. Povprečni obseg debla pod 25 cm so imele podlage Isthara na 
utrujenih in deviških tleh ter podlage sejanec, Mrs 2/5, Julior, Penta in Tetra na deviških tleh. 
Pridelek nad 35 t/ha smo imeli pri utrujenih tleh na podlagah GF 677, Barrier, Mrs 2/5, Julior, 
Isthara, Tetra in Penta ter na deviških tleh na podlagi GF 677, Mrs 2/5 in Penta. Vse podlage 
pa so imele tako na deviških kot na utrujenih tleh pridelek nad 26 t/ha. 
 

Preglednica 17: Preizkušanje različnih podlag pri sorti Redhaven na utrujenih in deviških tleh 
– pomološke analize v letu 2011, Bilje, sajeno 2005 

 

Podlaga Tip tal 
Višina 
ploda 
(mm) 

Širina 
ploda 
(mm) 

Debelina 
ploda 
(mm) 

Masa 
ploda 

(g) 

Trdota 
ploda 

(kg/cm2) 

Suha 
snov 
(%) 

GF 677 64,09 66,48 66,12 158,09 3,12 9,82 

Sejanec 64,43 68,00 70,51 166,66 3,54 9,32 

Monegro 63,81 68,91 67,51 162,25 2,80 8,52 

Barrier 60,76 66,79 66,35 156,25 4,87 8,85 

Cadaman 62,11 64,37 65,99 145,76 2,71 8,80 

Adesoto 66,27 65,61 66,05 155,89 2,68 9,68 

Mrs 2/5 64,78 66,70 65,75 155,41 4,32 8,22 

Julior 61,74 67,01 66,16 153,76 3,76 9,76 

Isthara 63,00 65,34 64,82 149,91 3,98 9,88 

Penta 62,02 63,56 62,62 134,54 4,77 9,42 

Tetra 

U
tr

uj
en

a 
tla

 

65,40 67,07 65,61 155,16 3,29 9,91 

GF 677 60,66 64,79 64,39 146,48 3,82 8,87 

Sejanec 62,63 64,55 64,31 147,54 4,45 8,14 

Monegro 61,70 65,21 63,98 147,48 3,30 7,86 

Barrier 62,37 64,95 63,67 144,86 3,57 8,60 

Cadaman 61,34 64,29 64,66 145,29 3,59 7,73 

Adesoto 61,24 64,37 63,22 143,25 3,01 9,30 

Mrs 2/5 62,07 59,94 65,11 153,16 2,50 9,24 

Julior 63,01 67,57 66,35 160,18 2,76 9,38 

Isthara 64,94 67,64 67,61 169,50 2,87 8,73 

Penta 60,89 66,20 66,08 154,83 3,09 8,76 

Tetra 

D
ev

iš
ka

 tl
a 

60,78 65,00 65,03 149,75 2,84 8,79 
 
 
Tla so vplivala na velikost ploda, prav tako pa tudi podlage (preglednica 17). Plodove z maso 
večjo od 160 g smo obrali na drevesih na utrujenih tleh na podlagah sejanec in Monegro ter 
na deviških tleh na podlagah Julior in Isthara. Podlaga in tla so vplive tudi na trdoto in 
vsebnost suhe snovi. 
 

Sorta Royal glory je tako na deviških tleh kot utrujenih tleh na vseh podlagah začela cveteti 
24. 3. 2011 (razen podlag Julior (27. 3.) in Isthara (26. 3. 2011)), vrh cvetenja so drevesa na 
vseh podlagah dosegle 29. 3. 2011 (razen podlagi Julior in Isthara 30. 3. 2011), konec 
cvetenja pa je bil 7. 4. 2011 pri vseh podlagah. Na deviških tleh smo sorto Royal glory na 
vseh podlagah obirali 5. 7. 2011 (prvo obiranje) in 11. 7. 2011 (drugo obiranje).  
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Preglednica 18: Preizkušanje različnih podlag pri sorti Royal Glory na utrujenih in deviških  

tleh v letu 2011, Bilje, sajeno 2005 
 

Podlaga Tip tal Obseg debla 
(cm) 

Število plodov 
na drevo 

Pridelek na 
drevo 
(kg) 

*Pridelek 
(t/ha) 

GF 677 36,6 141 17,6 21,9 

Sejanec 31,8 152 18,5 23,1 

Monegro 37,3 116 13,8 17,2 

Barrier 35,9 143 18,2 22,8 

Cadaman 36,3 148 19,0 23,7 

Adesoto 33,1 141 17,8 22,2 

Mrs 2/5 27,6 144 17,8 22,2 

Julior 29,0 97 13,7 17,1 

Isthara 27,3 150 18,6 23,2 

Penta 30,4 143 18,5 23,1 

Tetra 

U
tr

uj
en

a 
tla

 

27,8 130 14,6 18,2 

GF 677 34,5 117 16,0 20,0 

Sejanec 28,0 117 16,5 20,6 

Monegro 35,1 99 13,3 16,6 

Barrier 33,8 105 14,3 17,8 

Cadaman 37,4 119 16,7 20,8 

Adesoto 32,1 128 15,7 19,6 

Mrs 2/5 29,4 111 15,1 18,8 

Julior 28,6 100 14,7 18,4 

Isthara 24,8 127 17,2 21,5 

Penta 28,4 132 18,5 23,1 

Tetra 

D
ev

iš
ka

 tl
a 

30,0 125 18,0 22,4 

 

* Preračunani pridelek na hektar ob številu 1250 dreves/ha. 
 
Iz preglednice 18 je razvidno, da so imele skoraj vse podlage pri sorti Royal glory na deviških 
tleh manjše obsege debla kot pa podlage na utrujenih tleh. Povprečni obseg debla pod 30 
cm so imele podlage Mrs 2/5, Julior, Isthara in Tetra na utrujenih in podlage sejanec, Mrs 
2/5, Julior, Isthara in Penta na deviških tleh. Podobno kot pri obsegu debla je tudi pri številu 
plodov na drevo. Sorta Royal glory je imela večje število plodov na utrujenih tleh, razen pri 
podlagi Julior. Število plodov na drevo manj kot 100 je imela sorta Royal glory na podlagah 
Julior na utrujenih tleh in Monegro na deviških tleh. Pridelek pod 20 t/ha smo imeli pri 
utrujenih tleh na podlagah Monegro, Julior in Tetra (enako kot v predhodnem letu), na 
deviških tleh pa na podlagah Monegro, Barrier, Adesoto, Mrs 2/5 in Julior.  
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Preglednica 19: Preizkušanje različnih podlag pri sorti Royal Glory na utrujenih in deviških 
tleh – pomološke analize v letu 2011, Bilje, sajeno 2005 

 

Podlaga Tip tal 
Višina 
ploda 
(mm) 

Širina 
ploda 
(mm) 

Debelina 
ploda 
(mm) 

Masa 
ploda 

(g) 

Trdota 
ploda 

(kg/cm2) 

Suha 
snov 
(%) 

GF 677 64,65 67,71 71,21 174,35 4,43 11,09 
Sejanec 66,13 67,18 67,86 163,75 5,65 10,54 
Monegro 63,60 66,36 65,48 144,04 5,11 9,54 
Barrier 63,58 66,04 69,09 164,82 4,93 9,87 
Cadaman 65,11 68,69 69,63 170,14 5,21 10,64 
Adesoto 67,91 69,01 72,20 185,89 5,73 10,90 
Mrs 2/5 65,66 67,04 69,93 168,09 4,93 13,18 
Julior 65,42 69,12 70,47 175,16 4,55 9,78 
Isthara 66,59 70,50 72,05 182,84 4,91 11,54 
Penta 65,31 67,24 70,08 167,41 4,46 9,50 
Tetra 

U
tr

uj
en

a 
tla

 

63,05 67,60 68,07 166,90 4,86 9,96 
GF 677 63,19 66,07 66,29 147,46 5,26 9,31 
Sejanec 67,50 70,05 72,49 183,26 6,02 9,63 
Monegro 64,47 66,23 68,94 160,94 5,78 9,12 
Barrier 65,27 67,73 66,74 167,72 5,85 9,32 
Cadaman 66,99 69,60 71,83 185,62 5,58 10,31 
Adesoto 64,33 66,06 68,90 162,04 5,61 9,21 
Mrs 2/5 68,68 71,41 75,58 197,96 5,10 10,31 
Julior 66,16 71,11 71,31 184,49 5,27 10,86 
Isthara 67,43 69,22 72,10 180,38 5,05 9,84 
Penta 40,73 68,20 73,85 178,22 4,76 10,22 
Tetra 

D
ev

iš
ka

 tl
a 

66,93 68,92 71,25 169,33 4,84 9,89 
 
Povprečno maso ploda nad 180 g so imela drevesa na podlagi Adesoto in Isthara na 
utrujenih tleh ter na podlagah sejanec, Cadaman, Mrs 2/5, Julior in Isthara. Plodove pod 160 
g smo zasledili na podlagah Monegro na utrujenih tleh in GF 677 na deviških tleh 
(preglednica 19). 
 
Sadjarski center Bilje, 2006 
 
Marca 2006 je bilo posajenih 10 novih sort breskev in nektarin. Rumeno mesnate breskve 
so: Rich may, Rubirich, Red moon in Kaweah; belo mesnata sorta breskev Crizia; rumeno 
mesnate nektarine: Laura, Guerriera in Amiga; belo mesnate nektarine: Maria Lucia in Silver 
Giant. Podlaga je GF 677, gojitvena oblika vretenast grm, razdalja sajenja 4 x 2 m. Za vsako 
sorto smo posadili 15 sadik (3 x 5) breskev in nektarin. Z opazovanjem smo začeli že v letu 
2008, kljub temu, da je bil predviden začetek opazovanja leta 2009. Podatki za hektarski 
pridelek so preračunani na gostoto 1250 dreves/ha. S preizkušanjem teh sort bomo v 
naslednjem letu nadaljevali. 
 
Leto 2011 je bilo vremensko povprečno leto. Breskve in nektarine so v letu 2011 cvetele od 
24. 3. do 10. aprila. Najzgodnejši po začetku cvetenja sta bili sorti Crizia in Laura. Ocena 
cvetnega nastavka je pokazala, da so breskve in nektarine cvetele srednje dobro, razen sorte 
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Laura, kjer je bila ocena cvetnega nastavka 4,8. Najslabši cvetni nastavek sta imeli sorti Rich 
may in Kaweah, in sicer 3,0. V letu 2011 je bila najzgodnejša po času zorenja sorta Rich may, 
ki je začela zoreti 14. 6.. Najbolj pozni po času zorenja sta bili sorti Kaweah (zorela je 22. – 
25. 8.) in Silver Giant, ki smo jo obirali 18. - 25. avgusta (preglednica 20). 
 
Preglednica 20: Fenološka opazovanja breskev in nektarin v letu 2011, Bilje, sajeno 

spomladi 2006 
 

Cvetenje Sorta 
 začetek vrh  konec 

Ocena 
nastavka 
cvetov 

Čas zorenja 

Rich may (R) 25. 3. 29. 3. 6. 4. 3,0 14. - 20. 6. 

Rubirich (R) 25. 3. 30. 3. 6. 4. 3,7 29. 6. - 12. 7. 

Red moon (R) 25. 3. 30. 3. 6. 4. 4,4 19. – 26. 7. 

Kaweah (R) 29. 3. 4. 4. 10. 4. 3,0 22. - 25. 8. B
re

sk
ev

 

Crizia (B) 24. 3. 29. 3. 6. 4. 4,4 4. - 12. 7. 

Laura (R) 24. 3. 29. 3. 6. 4. 4,8 29. 6. - 12. 7. 

Guerriera (R) 25. 3. 30. 3. 7. 4. 4,2 12. – 19. 7. 

Amiga (R) 27. 3. 31. 3. 7. 4. 4,5 19. 7. – 1. 8. 

Maria Lucia (B) 25. 3. 30. 3. 7. 4. 4,0 29. 6. - 8. 7. N
ek

ta
rin

a 

Silver giant (B) 25. 3. 29. 3. 7. 4. 3,8 18. - 25. 8. 

 
(R) – rumenomesnata sorta  
(B) – belomesnata sorta 
 
Preglednica 21: Meritve pridelka in degustacijska ocena plodov breskev in nektarin v letu 

2011, Bilje, sajeno spomladi 2006 
 

Pridelek Sorta 

število 
plodov 

na drevo 

na 
drevo  
(kg) 

* t/ha 

Povpr. 
masa 
ploda 

(g) 

Povpr. 
masa 

koščice 
(g) 

Degustacija - 
Subjektivna ocena 

plodov 

Rich may (R) 99,3 10,8 13,6 140,41 5,03 prav dober 

Rubirich (R) 92,8 11,1 13,8 161,19 8,05 prav dober 

Red moon (R) 130,0 19,4 24,2 181,28 9,17 odličen 

Kaweah (R) 94,3 13,4 16,8 154,64 5,19 odličen B
re

sk
ev

 

Crizia (B) 115,8 14,6 18,3 178,82 13,77 dober - prav dober 

Laura (R) 213,3 25,1 31,3 144,92 8,98 prav dober - odličen 

Guerriera (R) 110,4 15,0 18,8 172,92 12,86 odličen 

Amiga (R) 105,1 15,5 19,3 195,90 16,07 odličen 

Maria Lucia (B) 108,2 13,2 16,5 163,77 9,96 prav dober N
ek

ta
rin

a 

Silver giant (B) 101,3 18,9 23,6 238,77 11,31 odličen 

 (R) – rumenomesnata sorta, (B) – belomesnata sorta 
* Preračunani pridelek na hektar ob številu 1250 dreves/ha. 
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Ob obiranju smo prešteli plodove in jih stehtali (preglednica 21). V letu 2011 so vse sorte 
imele pridelek. Največji pridelek so imela drevesa sorte Laura in Red moon (31,3 t/ha in 24,2 
t/ha). Sledili sta sorti Silver Giant s 22,6 t/ha in sorta Amiga z 19,3 t/ha. Najmanjši pridelek je 
imela sorta Rich may (13,6 t/ha). Pridelek pod 15 t/ha je imela še sorta Rubirich (13,8 t/ha). 
Ostale sorte so imele pridelek med 15 in 19 t/ha. Povprečno maso ploda nad 200 g je imela 
sorta Silver giant, od 170 do 200 g pa Red moon, Crizia, Guerriera in Amiga. Največjo 
povprečno maso koščice so imele sorte Amiga, Crizia, Guerreira in Silver Giant, najmanjšo 
pa sorta Rich may. Sorte smo tudi degustacijsko ocenili. Sorta Redhaven je bila ocenjena kot 
prav dobra. Sorte Red moon, Kaweah, Guerreira, Amiga in Silver Giant so bile ocenjene kot 
odlične, kot prav dobra do odlična sorta Laura, kot dobra – prav dobra je bila ocenjena sorta 
Crizia. Ostale sorte pa so bile degustacijsko ocenjene kot prav dobre.  
 
Preglednica 22: Preizkušanje sort breskev in nektarin, meritve obsega debla, dimenzij plodov 

ter trdote plodov v letu 2011, Bilje, sajeno spomladi 2006 
 

Dimenzije plodov Sorta Obseg 
debla  
(cm) višina  

(mm) 
širina  
(mm) 

debelina 
(mm) 

Trdota 
plodov 

(kg/cm2) 

Rich may (R) 30,75 62,85 61,27 67,19 2,44 

Rubirich (R) 31,38 62,98 66,99 68,43 4,69 

Red moon (R) 32,60 63,45 64,18 70,95 2,85 

Kaweah (R) 29,92 59,79 67,06 68,52 5,60 B
re

sk
ev

 

Crizia (B) 29,46 63,20 70,15 71,82 2,50 

Laura (R) 30,91 64,27 62,53 62,87 4,76 

Guerriera (R) 29,82 70,83 66,81 67,81 5,04 

Amiga (R) 27,53 72,08 69,40 71,65 6,57 

Maria Lucia (B) 26,29 67,22 68,32 65,07 4,26 N
ek

ta
rin

a 

Silver giant (B) 32,83 75,61 71,52 76,03 4,10 
 

(R) – rumenomesnata sorta  
(B) – belomesnata sorta  
 
Če primerjamo sorte breskev in nektarin lahko ugotovimo, da sta imeli sorti Red moon in 
Silver giant največji obseg debla. Sorte Maria Lucia, Amiga, Kaweah, Crizia Guerriera in so 
bile najšibkejše, saj so imele povprečni obseg debla manjši od 30 cm. Vse ostale sorte so 
imele povprečne obsege debla od 30 do 32 cm. V preglednici 22 so podane tudi povprečne 
dimenzije plodov. Plodovi sort Rich may, Red moon in Crizia so bili ob merjenju zelo zreli, 
kar kažejo tudi meritve trdote. 
 
ČEŠNJA 
 
Sadjarski center Bilje, 2008 
 
Spomladi 2008 smo v Sadjarskem centru Bilje posadili 15 novih sort češenj, katerih lastnosti 
bomo primerjali s standardnima sortama Biggareau Burlat in Burlat C1 (skupno 17 sort). 
Večji del kolekcije (12 sort) je cepljen na podlago Gisela 5, 5 sort pa je na podlagi sejanec 
češnje. Posadili smo sorte Early Bigi® Bigisol (-6*) (Francija), Summertime® (-3), Sweet 
Early® Panaro 1 (-2) (Burlat x Sunburst, Italija), Merchant (+6) (Velika Britanija), Vigred (+8) 
(Germersdorfer x Burlat, Slovenija), Grace Star® (+10) (Burlat x O. P., Italija),  Black Star® 
(+16) (Lapins x Burlat, Italija), Techlovan® (+20) (Van x Kordia, Češka), Kordia (+24) (neznan 
starševski par, Češka), Regina  (+30) (Schneiders späte Knorpelkirsche x Rube, Nemčija) in 
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Staccato® (+40) (Sweetheart x neznana sorta, Kanada) na podlagi Gisela 5. Navedene sorte 
bomo primerjali s  standardno sorto Biggareau Burlat (0) (B. Burlat), cepljeno na podlago 
Gisela 5. Posadili smo tudi 4 nove sorte češnje, cepljene na podlago sejanec češnje: Vera® 
(+8) (Madžarska), Carmen® (+14) (Madžarska), Skeena® (+30) ((Bing x Stella) x (Van x 
Stella), Kanada) in Alex® (+35) (Madžarska), ki jih bomo primerjali s standardno sorto Burlat 
C1 (0), cepljeno na podlago sejanec češnje. Posajenih je 10 dreves za posamezno sorto. 
Podatki iz literaturnih virov kažejo, da se izbrane sorte češnje odlikujejo v dobrih pomoloških 
lastnostih, odpornosti proti spomladanskim pozebam in pokanju plodov, sortiment pa pokriva 
zelo velik razpon v času zorenja češnje (41 dni).  
 
*predviden čas zorenja sorte v dnevih glede na standardno sorto Burlat, povzet po podatkih 
drugih avtorjev 
 
Začetek cvetenja češenj je bil v letu 2011 v prvih dneh aprila (preglednica 22). April 2011 je 
bil opazno toplejši od dolgoletnega povprečja. V polovici Slovenije so bile povprečne 
temperature za 3 do 4 ºC višje od dolgoletnega povprečja, na Goriškem pa za 2 do 3 ºC. 
Poleg tega je bila količina padavin manjša od četrtine običajnih vrednosti. Češnje so cvetele 
od 1. do 20. aprila. Najzgodneje je zacvetela sorta Summertime, že 1. aprila, najkasneje pa 
sorta Regina, 7. aprila. Vrh cvetenja je bil najzgodneje, 4. aprila, dosežen pri sorti Early Bigi, 
najkasneje pa 13. aprila pri sorti Regina. Zorenje sort češenj si je sledilo: najzgodneje Early 
Bigi in Summertime (-5), Sweet Early (0), Merchant (+7), Carmen in Vera (+11), Vigred in 
Grace Star (+11 do +16), Black Star in Kordia (+17), Skeena, Alex in Regina (+21) ter 
Staccato (+28). Primerjava literaturnih podatkov s časom zorenja sort v letu 2011 pokaže, da 
so bile zgodnje sorte obrane v okviru literaturnih podatkov, pozno zoreče sorte pa so bile 
obrane precej zgodneje od navedenih v literaturi. K temu so verjetno prispevale tudi 
nadpovprečno visoke temperature v maju in juniju, saj so bile na Goriškem višje od 
dolgoletnega povprečja za več kot 2 ºC. 
 
Groba primerjava ocen nastavka cvetov (preglednica 23) kaže, da so imele sorte, cepljene 
na podlago sejanec češnje (Burlat C1, Carmen, Vera, Skeena in Alex) manjši cvetni 
nastavek od ostalih sort, cepljenih na podlago Gisela 5. Izjema je sorta Alex, saj so imela 
drevesa  velik nastavek cvetov in plodov, prav tako pa tudi pridelek ni zaostajal za pridelkom 
sort na podlagi Gisela 5. Izmed sort, cepljenih na podlago Gisela 5, je imela najmanjši 
nastavek cvetov in plodov sorta  Staccato, nastavek plodov pa je bil ocenjen z oceno 3 (kar 
pomeni le nekaj plodov na drevo) tudi pri sorti Early Bigi. Povprečni pridelek plodov na drevo 
je bil najmanjši pri sortah, cepljenih na podlago sejanec češnje (Burlat C1 0,13 kg, Carmen 
0,61 kg, Vera 0,20 kg in Skeena 0,58 kg), razen sorte Alex, ki je dala 3,69 kg češenj na 
drevo. Povprečni pridelek češenj pri sortah, cepljenih na podlago Gisela 5, je bil od 0,56 kg 
(Staccato) do 10,19 kg (Black Star).  
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Preglednica 23: Fenološke lastnosti, ocene nastavka cvetov, ocene nastavka podov in 
povprečni pridelek na drevo sort češenj v letu 2011, SC Bilje, sajeno 
spomladi 2008 

 

Cvetenje Ocena nastavka  
(1-9) 

Sorta 

začetek vrh konec 
Zorenje 

cvetov plodov 

Pridelek 
(kg) 

Early Bigi / G5 2. 4. 4. 4. 14. 4. 18. 5. 7 3 0,92 

Summertime / G5 1. 4. 6. 4. 14. 4. 18. 5. 9 9 3,78 

Burlat C1 / S 4. 4. 7. 4. 13. 4. 19. 5. 3 3 0,13 

B. Burlat / G5 5. 4. 8. 4. 15. 4. 23. 5. 9 9 3,78 

Sweet Early / G5 3. 4. 7. 4. 14. 4. 23. 5. 9 7 1,70 

Merchant / G5 4. 4. 8. 4. 16. 4. 30. 5. 9 9 3,53 

Carmen / S 5. 4. 10. 4. 16. 4. 30. 5. 7 3 0,61 

Vera /S 4. 4. 7. 4. 13. 4. 30. 5. 3 3 0,20 

Vigred / G5 4. 4. 10. 4. 16. 4. 3. in 8. 6. 9 9 5,74 

Grace Star / G5 5. 4. 10. 4. 16. 4. 3. in 7. 6. 9 7 8,17 

Techlovan / G5 5. 4. 10. 4. 20. 4. 7. 6. 7 5 1,31 

Black Star / G5 5. 4. 10. 4. 17. 4. 8. 6. 9 9 10,19 

Kordia / G5 6. 4. 11. 4. 17. 4. 8. 6. 9 7 2,51 

Skeena / S  5. 4. 10. 4. 14. 4. 13. 6. 5 3 0,58 

Alex / S 2. 4. 7. 4. 15. 4. 13. 6. 9 9 3,69 

Regina / G5 7. 4. 13. 4. 20. 4. 13. 6. 9 5 2,88 

Staccato / G5 3. 4. 7. 4. 14. 4. 20. 6. 5 3 0,56 

 
G5 – podlaga Gisela 5 
S – podlaga sejanec 
 
Izbrane pomološke lastnosti plodov in povprečna masa 50 plodov novih sort češenj so 
prikazani v preglednici 24. Najmanjša povprečna masa ploda je bila izmerjena pri sorti Burlat 
C1 na podlagi sejanec češnje, le 6,5 g. V kolikor bi zaradi zelo majhnega povprečnega 
pridelka na drevo to sorto v letu 2011 izključili iz primerjav, je imela najmanjšo povprečno 
maso plodov sorta B. Burlat, 7,12 g. Med zgodnjimi sortami, to so tiste, ki zorijo pred sorto 
Burlat ali v času zorenja sorte Burlat, je imela največjo povprečno maso ploda sorta Early 
Bigi (9,09 g). Med sortami, ki so bile zrele od 2 do 3 tedne po zgonjih sortah, je imela 
največjo povprečno maso ploda sorta Techlovan (11,09 g), najmanjšo pa sorta Vigred (7,94 
g). Med pozno zorečimi sortami, to so tiste, ki so bile zrele 3 do 4 tedne za zgodaj zorečimi 
sortami, je imela največjo povprečno maso ploda sorta Staccato (9,65 g), najmanjšo pa sorta 
Alex (7,24 g).  
 
Sorte so bile komisijsko ocenjevane glede okusa, čvrstosti kožice in mesa ter splošnega 
vtisa plodov. Z najboljšo oceno odlično za okus in splošen vtis plodov so bile ocenjene 
naslednje sorte: B. Burlat, Merchant, Carmen, Grace Star in Kordia. Navedene sorte, razen 
B. Burlat, imajo čvrsto kožico in meso. Najslabše je bila ocenjena sorta Alex zaradi drobnih 
plodov, izrazite kisline in pokanja plodov.  
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Preglednica 24: Pomološke lastnosti plodov različnih sort češenj v letu 2011, SC Bilje, sajeno 
spomladi 2008 

 
Čvrstost Sorta Masa 

ploda 
(g) 

Okus 
kožice mesa 

Splošen vtis 
plodov 

Early Bigi 9,09 prav dober - 
odličen čvrsta polčvrsto prav dober - odličen 

Summertime 7,18 prav dober čvrsta polčvrsto prav dober - odličen 

Burlat C1 6,50 / / / / 

B. Burlat 7,12 odličen polčvrsta polčvrsto odličen 

Sweet Early 8,96 prav dober - 
odličen polčvrsta polčvrsto odličen 

Merchant 9,88 odličen čvrsta čvrsto odličen 

Carmen 9,07 odličen čvrsta čvrsto – 
zelo čvrsto odličen 

Vera 9,65 odličen čvrsta zelo čvrsto prav dober - odličen 

Vigred 7,94 prav dober - 
odličen čvrsta čvrsto prav dober 

Grace Star 9,18 odličen čvrsta čvrsto odličen 

Techlovan 11,09 prav dober - 
odličen 

čvrsta – 
zelo 
čvrsta 

čvrsto prav dober - odličen 

Black Star 10,31 prav dober - 
odličen 

polčvrsta 
- čvrsta čvrsto odličen 

Kordia 10,80 odličen 
čvrsta – 

zelo 
čvrsta 

zelo čvrsto odličen 

Skeena 7,67 prav dober zelo 
čvrsta 

čvrsto – 
zelo čvrsto prav dober 

Alex 7,24 prav dober zelo 
čvrsta 

polčvrsto - 
čvrsto dober – prav dober 

Regina 9,29 prav dober zelo 
čvrsta zelo čvrsto prav dober 

Staccato 9,65 prav dober čvrsta čvrsto odličen 

 

/ – ni podatka 
 
MARELICA  
 
Stara gora, 2008  
 
Spomladi 2008 smo v Sadjarskem centru Bilje, na lokaciji Stara gora, posadili 10 sort 
marelice. Izbrane sorte ustrezajo novim zahtevam glede pomoloških lastnosti, in glede na 
literaturne podatke dobro prenašajo mraz in pozno cvetijo. Vključene sorte so: Bora® (Italija), 
Ninfa (Italija), Pinkcot® Copty (Francija), Sylvercot® (Italija), Kioto (Francija), Bergeron 
(Francija), Tardicot® (Francija), Farbaly® (Francija), Fardao® (Francija), katerih lastnosti bomo 
primerjali z lastnostmi standardne sorte Goldrich. Sorte so cepljene na podlago Mirabolana 
29C. Posadili smo 10 dreves za posamezno sorto. Drevesa so posajena na terasah, razdalja 
sajenja v vrsti je 3 m.  
 
Fenofaza začetek cvetenja v letu 2011 je, kot v letu 2010, najprej nastopila pri sorti Ninfa, 14. 
marca (vrh cvetenja 19. 3.), en dan kasneje pa pri sorti Goldrich (preglednica 25). Fenofaze 
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cvetenja so bile najkasnejše pri sortah Bergeron in Tardicot (začetek cvetenja: 23. 3 in vrh 
cvetenja: 27. 3.). Cvetenje je v letu 2011 nastopilo skoraj teden dni prej kot v prehodnem 
letu. Sorta Ninfa je dozorela že 27. maja, najkasneje pa smo obrali plodove sort Fardao in 
Farbaly, v začetku avgusta. V povprečju so vse sorte obilno cvetele, nekoliko slabši je bil 
nastavek plodov. Ocena nastavka plodov je bila pri sortah Bergeron in Goldrich najvišja, pri 
sorti Sylvercot pa najnižja (preglednica 25). Zanimivo, povprečen pridelek plodov na drevo ni 
dobro odražal ocene nastavka plodov, saj je imela največji povprečni pridelek na drevo sorta 
Pinkcot, najmanjšega pa sorta Fardao.  
 
Preglednica 25: Fenološke lastnosti, ocene nastavka cvetov, ocene nastavka plodov, 

povprečni pridelek na drevo ter število propadlih dreves sort marelice v letu 
2011, SC Bilje, sajeno spomladi 2008 

 

Cvetenje 
Ocena 

nastavka 
(1-9) Sorta 

začetek vrh konec 

Zorenje 

cvet plod 

Pridelek 
(kg) 

 
 

Propadla 
drevesa 

Fardao 22. 3. 25. 3. 1. 4. 1. - 9. 8. 7 5 2,03 3 

Farbaly 21. 3. 25. 3. 1. 4. 27. 7 -9. 8. 9 7 3,56 3 

Tardicot 23. 3. 26. 3. 1. 4. 4. do 12. 7. 7 5 2,15 1 

Kioto 22. 3. 25. 3. 30. 3. 22. 6. - 4. 7. 9 7 3,64 4 

Bergeron 23. 3. 27. 3. 2. 4. 4. - 12. 7. 9 9 6,81 0 

Goldrich 15. 3. 21. 3. 28. 3. 16. 6. - 4. 7. 9 9 9,96 0 

Bora 18. 3. 22. 3. 28. 3. 7. - 13. 6. 7 7 8,13 1 

Ninfa 14. 3. 19. 3. 25. 3. 27. 5. - 2. 6. 9 7 6,78 0 

Pinkcot 17. 3. 22. 3. 30. 3. 13. - 22. 6. 9 7 10,15 1 

Sylvercot 19. 3. 22. 3. 30. 3. 7. - 22. 6. 9 3 8,00 0 

 

V preglednici 25 je prikazano tudi število dreves posamezne sorte marelice, ki so propadla 
do sedaj. Največje število propadlih dreves je bilo do sedaj pri sorti Kioto, kar 4 (ostalo je še 
6 dreves), 3 drevesa pa so se posušila pri sortah Fardao in Farbaly. Sorte, pri katerih do 
sedaj ni prišlo do propadanja dreves, so: Bergeron, Goldrich, Ninfa in Sylvercot.   
 
Najmanjšo povprečno maso plodov je imela najzgodnejša sorta Ninfa (34,1 g), največjo pa 
sorta Goldrich (62,6 g) (preglednica 26). Sorte, katerih okus in splošen vtis plodov je bil 
ocenjen komisijsko na degustacijah z oceno odlično, so bile: Bergeron, Goldrich in Ninfa. 
Najslabše je bila ocenjena sorta Fardao. Nove sorte marelice v preizkušanju imajo bolj ali 
manj obarvane plodove. Najbolj obarvane plodove je imela sorta Pinkcot. Plodovi so bili 
obarvani do ¾, plodovi večine ostalih sorta pa so bili obarvani do 1/2.  Slabo obarvane 
plodove (krovna barva je prekrivala manj kot  ¼  plodu) so imele sorte Fardao, Goldrich in 
Ninfa.   
 
Po prvih rezultatih preizkušanja lahko rečemo, da kot obetavne sorte izstopajo zgodaj zoreča 
sorta Ninfa, sorti Bergeron in Pinkcot. Vse naštete sorte so v letu 2011 dobro rodile, odlikuje 
jih dober okus in izgled, drevesa pa so v dobri kondiciji.   
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Preglednica 26: Pomološke lastnosti sort marelice v letu 2011, SC Bilje, sajeno spomladi 
2008 

 

Sorta Masa 
ploda 

(g) 
Okus Obarvanost 

kožice 
Sočnost 

mesa 
Splošen vtis 

plodov 

Fardao 45,4 povprečen < 1/4 suho srednje slab 

Farbaly 58,3 prav dober 1/3 - 1/2 srednje 
suho prav dober 

Tardicot 44,0 dober – 
prav dober 1/3 - 1/2 

srednje 
suho - 
sočno 

prav dober 

Kioto 36,4 dober 1/3 - 1/2 primerno 
sočno dober 

Bergeron 44,7 odličen 1/3 - 1/2 primerno 
sočno odličen 

Goldrich 62,3 odličen < 1/4 primerno 
sočno odličen 

Bora 50,7 prav dober 1/3 - 1/2 
suho, 

kašasto, 
mokasto 

prav dober - 
odličen 

Ninfa 34,1 odličen < 1/4 primerno 
sočno odličen 

Pinkcot 46,3 prav dober ½ - 3/4 primerno 
sočno prav dober 

Sylvercot 47,9 prav dober 
- odličen 1/3 - 1/2 srednje 

suho 
prav dober - 

odličen 
  
 
Sadjarski center Bilje, Stara gora, 2008 – podlage  
 
V Sadjarskem centru Bilje smo spomladi 2008 posadili poskus, v katerem bomo preizkusili 3 
nove podlage za marelico: Wavit® Prudom (Prunus domestica), Torinel® Avifel (Prunus 
domestica) in Montclar® Chanturgue (Prunus persica). Primerjali jih bomo s podlago 
Mirabolana 29C (29C) (Prunus cerasifera). Podlage bomo preizkusili z dvema sortama, ki se 
oprašujeta in se razlikujeta v bujnosti:  Bergeron (srednje bujna) in Orange red® (bujna). 
Poskus smo bili prisiljeni, zaradi pomanjkanja prostora, razdeliti na dve lokaciji. Na lokaciji 
Stara gora smo posadili po 10 sadik sort Bergeron in Orangered na podlagah Wavit, Torinel 
in 29C ter 5 sadik sorte Bergeron na podlagi Montclar. Na lokaciji Bilje smo posadili po 5 
sadik sort Bergeron in Orangered na podlagah Wavit in Torinel, 5 sadik sorte Orangered na 
podlagi 29C ter 5 sadik sorte Bergeron na podlagi Montclar.  
 
V letu 2011 podlage niso imele pomembnega vpliva na datum nastopa posameznih fenofaz 
cvetenja sort Orangered in Bergeron (preglednica 27). Tudi zorenje dreves obeh sort je bilo 
podobno ne glede na podlago. Ocene nastavka cvetov in plodov so bile višje pri sorti 
Orangered, kar se je kasneje izrazilo tudi v večjem povprečnem pridelku na drevo. Pri sorti 
Orangered je bil največji povprečni pridelek na drevo tistih rastlin, ki so bile cepljene na 
podlago Torinel, najmanjši pa pri podlagi 29C. Sorta Bergeron je imela občutno manjši 
pridelek na drevo, največjega na podlagi Wavit (2,56 kg), najmanjšega pa na podlagi Torinel 
(1,56 kg).  
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Preglednica 27: Fenološka opazovanja, ocene nastavka cvetov, ocene nastavka podov, 
povprečni pridelek na drevo dveh sort marelice na treh podlagah v letu 
2011, SC Bilje, sajeno spomladi 2008 

 

Cvetenje Ocena nastavka 
(1-9) Sorta Podlaga 

začetek vrh konec 
Zorenje 

cvetov plodov 

Pridelek 
(kg) 

29C 21. 3. 24. 3. 2. 4.  7. do 22. 6. 9 5 5,89 

Wavit 19. 3. 27. 3. 2. 4.  7. do 13. 6. 9 7 7,13 

O
ra

n
g

er
ed

 

Torinel 22. 3. 24. 3. 30. 3.  7. do 13. 6. 9 9 10,28 

29C 24. 3. 27. 3. 2. 4.  4. do 7. 7. 7 5 1,61 

Wavit 24. 3. 27. 3. 2. 4.  30. 6. do 
12. 7.  7 5 2,58 

Torinel 24. 3. 27. 3. 2. 4.  4. do 13. 7. 7 5 1,56 

B
er

g
er

o
n

 

Montclar 24. 3. 27. 3. 2. 4. 4. 7.  9 5 9,36 

 

Podlage so vplivale tudi na povprečno maso plodov (preglednica 28). Največjo povprečno 
maso plodov obeh sort smo izmerili na podlagi 29C (pri sorti Bergeron tudi na podlagi 
Montclar), najmanjšo pa pri sorti Orangered na podlagi Wavit, pri sorti Bergeron pa na 
podlagi torinel. Delež koščice, ki je izračunan iz povprečne mase 20 plodov in 20 koščic, je 
bil pri obeh sortah najmanjši na podlagi 29C (5,5 in 5,1%), največji pa pri sorti Orangered na 
podlagi Torinel (6,3 %), pri sorti Bergeron pa na podlagi Montclar (6,4 %).  
 
Preglednica 28: Število propadlih dreves in pomološke lastnosti dveh sort marelice na treh 

podlagah v letu 2011, SC Bilje, sajeno spomladi 2008 
 

Sorta 
Podlaga Propadla 

drevesa 
Masa 
ploda 

Suha 
snov 

Delež 
koščice 

Obarvanost 
kožice 

Splošen 
vtis plodov 

29C 1 48,9 16,0 5,5 ¼ - 1/3 odličen 

Wavit 2 44,2 14,7 6,2 ½ - 3/4 odličen 

O
ra

n
g

er
ed

 

Torinel 0 45,6 13,9 6,3 1/3 – 1/2 odličen 

29C 0 43,7 / 5,1 / / 

Wavit 0 39,8 / 5,5 / / 

Torinel 3 25,6 / 5,5 / / 

B
er

g
er

o
n

 

Montclar 2 (?) 43,8 / 6,4 / / 

 

/ – ni podatka 
 
Zaradi obsežnega propadanja dreves sredi rastne dobe 2011 smo bili prisiljeni lokacijo Bilje 
izločiti iz nadalnjega spremljanja. V preizkušanju ostajajo drevesa, posajena na lokaciji Stara 
gora, po 10 dreves vsake sorte na treh podlagah, razen pri sorti Bergeron. Pri sorti Bergeron 
je poleg podlag 29C, Wavit in Torinel vključena še podlaga Montclar (5 dreves). Od petih 
dreves sorte Bergeron na podlagi Montclar sta dve drevesi v slabem zdravstvenem stanju. 
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Do propadanja dreves pa seveda prihaja tudi na lokaciji Stara gora. Število dreves, ki so 
propadla do konca rastne dobe 2011, je prikazano v preglednici 27. Do sedaj je na podlagi 
29C propadlo 1 drevo sorte Orangered, na podlagi Wavit sta propadli 2 drevesi sorte 
Orangered, na podlagi Torinel pa so propadla 3 drevesa sorte Bergeron.  
 
SLIVA 
 
Biotehniška fakulteta, Ljubljana, 2008 
 
Spomladi 2008 smo na Laboratorijskem polju Biotehniške fakultete (BF) v Ljubljani posadili 
večje število dreves 4-ih perspektivnih sort sliv: Topfirst (Čačanska najbolja x Ruth 
Gerstetter, Nemčija), Toptaste (Valor x Domača češplja, Nemčija), Plumtastic* (Top 2000) 
(Stanley x neznana sorta, Nemčija) in Haganta* (Čačanska najbolja x Valor, Nemčija) ter 
standardne sorte Stanley. V meritve in opazovanja smo vključili 5 dreves posamezne sorte. 
Razdalje sajenja so 4 x 2,5 m, drevesa pa so oblikovana v ozko vreteno. Glede na literaturne 
vire se sorte odlikujejo v odpornosti ali vsaj tolerantnosti proti šarki, v pomoloških lastnostih, 
primernih za predelavo ali svežo porabo, sorte pa se razlikujejo tudi po času zorenja (od zelo 
zgodnje do pozne) 
 
Preglednica 29: Fenološke lastnosti, ocene nastavka cvetov, ocene nastavka plodov in 

povprečni pridelek na drevo sort slive v letu 2011, BF Ljubljana, sajeno 
spomladi 2008 

 

Cvetenje Ocena nastavka  
(1-9) 

Sorta 

začetek vrh konec 
Zorenje 

cvetov plodov 

Pridelek 
(kg) 

Topfirst 10. 4. 17. 4. 19. 4. 15. 7. 9 3 1,41 

Toptaste 8. 4. 11. 4. 19. 4. 26. 8. 9 5 6,60 

Plumtastic 10. 4. 13. 4. 19. 4. 26. 8. 9 9 9,80 

Haganta 6. 4. 11. 4. 15. 4. 21. 9. 9 7 3,40 

Stanley 8. 4. 17. 4. 22. 4. 12. 9. 9 9 6,80 

 
V letu 2011 (četrta rastna doba) smo spremljali fenološke faze cvetenja in zorenja, ocenili 
smo nastavek cvetov in plodov, izmerili pridelek na drevo, maso ploda  in vsebnost suhe 
snovi ter plodove ocenili glede pomoloških lastnosti. Slive so cvetele od 6. do 22. aprila 
(preglednica 29). Najzgodneje je nastopil vrh cvetenja pri sortah Toptaste in Haganta (11. 
4.), najkasneje pa pri sortah Topfirst in Stanley (17. 4.). Sredi julija je bila zrela sorta Topfirst, 
konec avgusta sta dozoreli Toptaste in Plumtastic, sledila je sorta Stanley in najkasneje 
zoreča Haganta (21. 9.). Pridelek v letu 2011 je bil zaradi nastopa nizkih temperatur v času 
cvetenja, ki je sledilo nadpovprečno visokim temperaturnim vrednostim, zmanjšan, še 
posebej v spodnjem delu drevesnih krošenj. Največji povprečni pridelek  smo obrali z dreves 
sorte Plumtastic (9,80 kg), najmanjšega pa z dreves sorte Topfirst (1,41 kg). 
 

Sorte, vključene v preizkušanje, se razlikujejo v pomoloških lastnostih (preglednica 30). Sorta 
Topfirst je zgodaj zoreča, debeloplodna (61,9 g), polkostenica z vijolično modro do temno 
modro obarvano kožico plodov, čvrstim mesom in slabo ločljivostjo mesa od koščice. Sorta 
Toptaste je debeloplodna sliva z veliko vsebnostju suhe snovi (28,5 ºBrix), čvrstim mesom in 
dobro ločljivostjo mesa od koščice. Sorta Plumtastic je drobnoplodna sorta, katere 
pomološke lastnosti nakazujejo, da bi morda lahko nadomestila sorto Domača češplja za 
predelavo. Haganta je pozno zrela debeloplodna sorta z odličnimi pomološkimi lastnostmi.  
 

 

 
 



 33 

Preglednica 30: Pomološke lastnosti sort slive v letu 2011, BF Ljubljana, sajeno spomladi 
2008 

 
Sorta Masa 

ploda 
(g) 

Suha 
snov 

Barva 
kožice 

Barva 
mesa 

Ločljivost 
mesa od 
koščice 

Čvrstost 
mesa 

Splošen 
vtis 

plodov 

Topfirst 61,9 14,9 VIO – MO 
temno MO 

svetlo RU 
zlato RU polkostenica čvrsto odličen 

Toptaste 55,5 28,5 MO – VIO 
temno MO zlato RU cepka čvrsto odličen 

Plumtastic 30,0 18,5 temno MO zeleno RU cepka srednje 
čvrsto prav dober 

Haganta 69,8 27,5 VIO - MO zlato RU polcepka čvrsto odličen 

Stanley 50,6 23,3 temno MO zlato RU cepka čvrsto odličen 

 
Sadjarski center Bilje, 2011 
 
Novembra 2011 smo v SC Bilje posadili nov sortni poskus. Vključili smo 10 novih sort slive, 
odpornih ali tolerantnih proti šarki. Nove sorte slive, ki prihajajo iz Čačka, so: Timočanka 
(Stanley x California blue), Pozna plava (samooploditev Čačanska najbolja), Krina 
(Wangenheimova x Italijanska), Boranka (California Blue x Ruth Gerstetter) in Mildora (Large 
Sugar Prune x Čačanska lepotica), nove sorte, ki so jih ustvarili v Nemčiji, pa so:  Katinka* 
(Ortenauer x Ruth Gerstetter), Topfive* (Čačanska najbolja x Auerbaher), Tolledo* (Topstar 
Plus) (Ersinger x Čačanska najbolja), Topking* (Čačanska najbolja x Italijanska) in 
Plumtastic* (Top 2000) (Stanley x neznana sorta). Poleg novih sort smo v sortni poskus 
vključili 3 standardne sorte: Čačanska lepotica, Stanley in Domača češplja. Nove sorte se 
odlikujejo v pomoloških lastnostih, primernih za uporabo plodov za svežo porabo ali za 
predelavo. V meritve in opazovanja smo vključili 5 dreves posamezne sorte. Razdalje sajenja 
so 4 x 3 m. Sorte iz Čačka in standardne sorte so cepljene na podlago Mirabolana, nemške 
sorte pa na podlago St. Julien A.  
 
OREH 
 
Kolekcijski nasad MB-IV, 2003, 2005, 2007, 2010  
 
V kolekcijskem nasadu zbiramo prve informacije o 13 novih sortah oreha. H-93-71, H-99-10 
in H-102-3 izvirjo iz Francije, sedem je madžarskih (Milotai-10, M-10/37, Tiszacsecsi-83, M-
10/9, M-10/14, A-117/15 in A-117/31) in tri romunske (Valkor, Valmit, Valrex). Primerjamo jih 
s  standardnimi sortami Franquette, Elit, Parisienne in Chandler. Posadili smo jih v obdobju 
2003-2010. 
   
V letu 2011 so orehi ozeleneli med 9. aprilom in 23. majem (preglednica 31) – od štiri do 11 
dni prej kot preteklo leto in približno deset dni bolj zgodaj od povprečja. Zgodnji fenološki 
razvoj so povzročile neobičajno visoke temperature zraka, ki so si sledile vse od januarja do 
aprila.  Najzgodnejše so bile madžarske sorte Milotai-10, M-10/37, M-10/9 in Tiszacsecsi-83, 
ki so odgnale od devet do 12 dni pred standardnimi sortami Franquette, Elit in Parisienne. V 
rangu teh treh standardov so odgnale samo H-99-10, A-117/31 in Valmit. Štiri sorte so 
odgnale med 12. In 20. aprilom, četrti standard, ameriška sorta Chandler je ozelenel prvega 
maja, mlada drevesa romunskih sort Valrex in Valkor pa šele 20. oz. 23. maja. 
Nadpovprečno topli spomladanski meseci so vplivali tudi na zgodnejše cvetenje. Moška 
socvetja so pri vseh sortah razen pri A-117/31 začela cveteti že v aprilu in v kar dvanajstih 
primerih smo tudi vrh prašenja zabeležili že aprila. Največ mačic je imela standardna sorta 
Franquette, najmanj pa madžarska M-10/14. Prva moška socvetja je že v drugem letu po 
sajenju razvila romunska sorta Valmit, prve ženske cvetove pa smo opazili na standardu iz te 
skupine, sorti Chandler. Ženski cvetovi so dosegli vrh cvetenja med 25. aprilom (Milotai-10) 
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in 16. majem (standard Elit). Obilno sta cveteli sorti M-10/37 in Tiszacsecsi-83, vendar 
nobena od preizkušanih sort po količini cvetov ni presegla standardne sorte Franquette.    
 
Rodnost smo najbolje ocenili pri sortah H-93-71, H-99-10 in H-102-3. Največji pridelek je 
imela sorta H-102-3, in to kar 3,7 krat več od enako starih dreves standardne sorte 
Franquette. Sicer pa je bil pridelek pri vseh sortah in tudi standardih večji kot preteklo leto. 
Rodile so tudi sorte M-10/9, M-10/37 in A-117/31, ki so bile lani brez pridelka. Prva oreha 
smo utrgali tudi pri sorti Chandler v drugem letu po sajenju. 
 
Večina sort je rasla srednje bujno in razvila do 50 cm dolge mladike. Med sortami iz leta 
2003 je najšibkeje rasla H-93-71, ki je imela tudi najmanjši obseg debla. Pri sorti H-102-3 
smo izmerili največji obseg debla, pri standardu Franquette pa najdaljše toletne poganjke. 
Tudi standardni, terminalno rodni sorti Elit in Parisienne sta razvili daljše mladike kot 
lateralno rodne sorte iste starosti. Po bujnosti izstopajo še Milotai-10, A-117/15 in Valkor. 
Prvi dve sorti imata tudi najgosteje obraščene krošnje s širokimi koti, medtem ko so drevesa 
sort Valkor, H-99-10 in standardov Elit in Chandler redkeje obraščena in imajo nekoliko bolj 
pokončne ogrodne veje.  
  
Nobena izmed opazovanih sort ni imela popolnoma zdravih listov niti plodov niti toletnih 
mladik. Orehova rjava pegavost (Gnomonia leptostyla) je močno prizadela liste sort H-93-71, 
Milotai-10 in M-10/14 (ocene 5,5), na plodovih pa je bila po večini kakšna nekrotična pega 
(ocene 7,0 oz. 6,5). Orehova črna pegavost ali ožig (Pseudomonas juglandis ali 
Xanthomonas arboricola pv. juglandis) je nekoliko bolj prizadela plodove, pa tudi mladike 
sorte M-10/37 in standarda Elit. Tudi standardna sorta Franquette je imela poganjke bolj 
okužene z bakterijsko pegavostjo kot druge sorte. Orehova muha je v letu 2011 povzročila 
velik izpad pridelka. Pojavila se je šele dva do tri tedne pozneje kot v preteklih letih (prve dni 
avgusta), a je bil nalet samic konec avgusta zelo številen, prizadetost plodov pa velika. 
Natančno smo ovrednotili stopnjo napada pri desetih komercialnih sortah oreha. Plodovi sort 
A-117 in Rasna so imeli več kot dve tretjini počrnele lupine, plodovi sorte Elit približno 
polovico, najmanj prizadeti pa so bili orehi sort Fernor in Franquette, kjer je zaradi muhe 
počrnela manj kot tretjina ploda. Močno napadeni orehi so bili tudi lažji, imeli so počrnelo 
luščino in manjši izplen jedrc, ki so včasih tudi potemnela.   
 
Plodovi so začeli dozorevati zgodaj - sredi zadnje dekade septembra in so povečini dozoreli 
v prvi dekadi oktobra. Med sortami ni bilo bistvenih razlik v času zorenja, ki je bilo 
skoncentrirano zaradi obilnih padavin in hladnega vala sredi meseca. Pomološko analizo 
smo opravili pri devetih sortah in štirih standardih (preglednica 32). Največje in najtežje 
plodove je imela sorta Tiszacsecsi-83 (12,6 g), najmanjše oz. najlažje pa sorta H-93-71 (7,3 
g). Med sortami, ki so bile posajene leta 2003, po teži plodov nobena ni presegla standarda 
Franquette, medtem ko so imele introducirane sorte iz let 2005 in 2007 težje plodove od 
standardov Elit in Parisienne. Izplen jedrc je bil pri večini sort boljši kot preteklo leto, na kar je 
vplivalo izdatno deževje v zadnji dekadi julija (280 % povprečnih padavin), pa tudi dobro 
namočena prva dekada avgusta. Kar tri sorte (H-102-3, M-10/9 in M-10/37) so imele preko 
50 odstotni izplen jedrc. Pri sortah H-93-71, M-10/14 in standardih Franquette ter Elit (2007) 
je bil izplen jedrca manjši od 45 %. Vse sorte so imele dokaj gladko do gladko luščino, ki je 
bila pri sortah M-10/37 in M-10/9 debela manj kot 1 mm, pri ostalih sortah pa 1,2 oz. 1,3 mm. 
Plodovi vseh sort so imeli dobro spojene luščine po šivu ter dobro ločljiva jedrca. Najlažje 
(ocena 9,0) so se izluščila jedrca sorte H-99-10. Zdravi, od muhe ali bakterijske pegavosti 
nenapadeni orehi so imeli svetla jedrca (Milotai-10, A-117/15 – ocena 7,0) do zelo svetlih 
jedrc (H-99-10 – ocena 8,5).     
 
Kolekcijski nasad smo spomladi 2011 dopolnili s po dvema sadikama ameriških sort Tulare 
in Sexton ter križancev 90-027-23, 00-006-48 in 91-094-18. Z opazovanji bomo pričeli v letu 
2012. 
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Preglednica 31: Preizkušanje orehov v kolekcijskem nasadu MB-IV v letu 2011, sajeno 2003 - 2010                
 

Rastna doba 
 (datum) 

Vrh cvetenja Zdravstveno stanje (1-9) 

moški cvet ženski cvet Gnomonia 
leptostyla 

Pseudomonas 
 juglandis 

Sorta 

začetek konec 
datum ocena datum ocena 

Rodnost 
ocena 
(1-9) 

Pridelek/ 
drevo 

(g) 

Prirast 
ocena 
(1-9) 

Obseg 
debla 
(cm) 

Habitus 
ocena 
(1-9) 

List plod plod poganjek 

H-93-71 ** 18. 4. 30. 10. 3. 5. 3,5 13. 5. 3,0 7,0 1050,0 4,0 32,8 7,0 5,5 7,0 7,0 8,0 

H-99-10 ** 21. 4. 2. 11. 30. 4. 4,5 9. 5. 4,0 6,5 250,0 5,5 35,8 5,5 7,0 7,0 7,0 8,0 

H-102-3 ** 12. 4. 31. 10. 20. 4. 3,5 30. 4. 5,5 6,0 5030,0 5,0 42,5 6,5 6,5 7,0 7,0 8,0 

Franquette (s) ** 21. 4. 21. 10. 27. 4. 7,0 9. 5. 8,8 4,0 1345,0 6,0 41,0 8,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

Milotai-10 *** 9. 4. 12. 10. 30. 4. 4,0 25. 4. 5,5 3,0 400,0 6,5 30,8 8,0 5,5 7,0 7,0 8,0 

M-10/37 *** 9. 4. 21. 10. 19. 4. 5,0 28. 4. 7,0 4,0 350,0 4,0 27,5 7,0 6,0 7,0 6,0 7,0 

Tiszacsecsi-83 *** 11. 4. 19. 10. 25. 4. 5,0 28. 4. 7,0 4,0 247,5 4,0 27,5 7,0 6,0 7,0 7,0 8,0 

Elit (s) *** 21. 4. 25. 10. 4. 5. 3,0 11. 5. 4,0 3,0 500,0 7,0 26,8 4,5 6,5 7,0 6,0 7,5 

Parisienne (s) *** 22. 4. 22. 10. 26. 4. 3 5. 5. 7,0 3,0 1190 7,0 34,5 7,0 6,0 7,0 7,0 8,0 

M-10/9 ● 11. 4. 25. 10. 26. 4. 4,0 28. 4. 4,5 3,5 242,5 4,5 18,5 6,5 6,5 7,0 7,0 8,0 

M-10/14 ● 17. 4. 20. 10. 25. 4. 1,5 9. 5. 3,0 5,5 730,0 4,0 22,8 7,0 5,5 6,5 7,0 7,5 

M-10/37 ● 9. 4. 25. 10. 23. 4. 3,0 30. 4. 4,5 5,0 307,5 5,5 20,0 7,0 6,5 7,0 6,5 8,0 

A-117/15 ● 15. 4. 21. 10. 27. 4. 2,0 9. 5. 3,0 3,0 387,5 5,5 28,5 7,5 6,5 7,0 7,0 8,0 

A-117/31 ● 21. 4. 19. 10. 9. 5. 2,0 10. 5. 3,0 3,0 210,0 5,0 17,0 7,0 6,0 7,0 7,0 8,0 

Elit (s) ● 23. 4. 20. 10. 3. 5. 5,0 16. 5. 2,0 2,0 25,0 6,0 14,0 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0 

Valkor ○ 23. 5. 20. 10. / / / / 1,0 / 8,0 10,0 4,0 7,0 / / 8,0 

Valmit ○ 23. 4. 12. 10. 24.4. 2,0 27.4. 2,0 1,0 / 5,0 8,5 7,0 6,0 / / 8,0 

Valrex ○ 20.5. 19. 10. / / / / 1,0 / 5,0 8,0 6,0 6,0 / / 8,0 

Chandler ○ 1.5. 22. 10. / / 28.4. 2,0 1.5 20,0 7,5 9,3 5,5 7,0 7,0 7,0 8,0 

 
(s) - standard, ** - sajeno 2003,  *** - sajeno 2005, ● - sajeno 2007, ○ – sajeno 2010       /  - ni podatka, ker še ni pridelka 
1 – najnižja ocena za opazovano lastnost, 9 – najvišja ocena za opazovano lastnost  
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Preglednica 32: Pomološke lastnosti orehov iz kolekcijskega nasada MB - IV v letu 2011, sajeno 2003, 2005 in 2007 
 
Sorta Višina 

ploda 
(mm) 

Širina 
ploda 
(mm) 

Debelina 
ploda 
(mm) 

Masa 
ploda 

(g) 

Masa 
jedrca 

(g) 

Izplen 
jedrca 

(%) 

Površina 
luščine 

(1/9) 

Debelina 
luščine 
(mm)       

Spojenost 
luščine na 

šivu  
(1-9)       

Ločljivost  
jedrca 
(1-9) 

Barva  
kože 

jedrca 
(1-9) 

H-93-71  ** 34,3 27 27,8 7,3 3,0 41,1 7,5 1,2 7,5 8,0 8,0 

H-99-10 ** 38,9 31,2 33,2 10,2 4,9 48,04 8,0 1,3 7,5 9,0 8,5 

H-102-3 ** 32,1 31,2 31,4 10,9 5,5 50,46 7,5 1,3 7,5 8,5 8,0 

Franquette (s) ** 43,8 32,2 31,8 11,6 5,1 43,1 7,0 1,3 7,5 8,5 7,5 

Milotai-10 *** 34,1 32 33,9 12,1 5,6 46,28 8,0 1,3 7,0 8,0 7,0 

M-10/37 *** 35 33,2 35,4 11,6 6,4 55,17 8,0 0,9 7,0 8,0 7,5 

Tiszacsecsi-83 
*** 36,6 32,7 35,2 12,6 6,2 49,21 8,0 1,2 7,0 8,5 8,0 

Elit *** 31,8 27,9 30,4 8,5 3,9 45,88 7,5 1,3 8,0 8,0 7,5 

Parisienne (s) *** 36,5 31,6 33,5 11,4 5,3 46,49 7,5 1,3 7,5 8,0 8,0 

M-10/9 ● 35,7 32,8 34,2 10,9 5,8 53,21 8,0 0,9 7,0 8,5 8,0 

M-10/14 ● 34,4 30,4 31,7 11,1 4,5 40,54 8,0 1,2 7,5 8,5 8,0 

A-117/15 ● 34,0 30,8 33,1 10,9 5,0 45,87 7,0 1,3 7,5 8,0 7,0 

Elit (s)  ● 31,1 26,5 28,3 7,6 3,4 44,74 7,5 1,3 8,0 8,0 7,5 

 
(s) – standard, ** - sajeno 2003,  *** - sajeno 2005, ● - sajeno 2007 
 
1 – najnižja ocena za opazovano lastnost 
9 – najvišja ocena za opazovano lastnost 
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Voličina / Lenart, 2001 
 
V zasebnem nasadu Voličina preizkušamo orehove sorte Lara, Fernor in Fernette v 
primerjavi s standardoma Franquette in Elit. V letu 2011 smo ocenili glavne parametre 
vegetativne rasti, zdravstveno stanje, stehtali pridelek in opravili analizo plodov. Drevesa 
standarda Franquette so največja in najbolj bujne rasti. Po obsegu debla kar za tretjino 
presegajo najšibkejšo sorto v nasadu, Fernette. Toletni poganjki so bili pri vseh sortah dolgi 
okrog 15 cm z izjemo sorte Franquette, ki je pognala okrog 40 cm dolge mladike. Največji 
pridelek smo stehtali pri sorti Fernor, ki je imela najšibkejšo vegetativno rast in najkrajše 
poganjke. Najmanj je rodila standardna sorta Elit. Sorti Lara in Fernor sta v primerjavi s 
preteklim letom pokazali veliko nihanje v pridelku, ki se je pri sorti Fernor povečal za 96 %, 
pri sorti Lara pa zmanjšal za 66 %. Najbolj stabilen pridelek smo zabeležili pri sorti Fernette. 
Zdravstveno stanje listov je bilo dokaj prizadeto zaradi rjave pegavosti, ki je najbolj napadla 
standardno sorto Elit. Tu so bili precej napadeni tudi plodovi. Najmanj glivične pegavosti so 
imeli listi sorte Fernette. Bakterijski ožig se kljub obilnim padavinam v kritičnih obdobjih, 
predvsem junija, ni pojavil niti na plodovih niti na poganjkih. Zasluga gre predvsem dobri, 
zmerno položni  legi nasada, ki omogoča stalen pretok zraka, s tem pa slabše pogoje za 
razvoj bolezni. Ovrednotili smo tudi poškodbe zaradi orehove muhe (Rhagoletis cerasi) in jih 
ocenili z ocenami od 1 (močan napad, povsem počrneli plodovi) do 9 (brez vidnih znakov 
napada na zeleni lupini). Na plodovih obeh standardov nismo našli nobenih simptomov. Tudi 
sorta Fernette je bila skoraj povsem nenapadena, medtem ko je bilo pri sorti Lara približno 
četrtina orehov počrnelih (ocena 7,5), pri sorti Fernor pa skoraj polovica (ocena 5,0) 
(preglednica 33).  
  
Plodovi v luščini so tehtali od 12,3 g (Elit) do 17,2 g (Lara). Sorta Fernette in standard Elit sta 
imela najtanjšo luščino (1,4 mm) v primerjavi z 1,8 mm pri sorti Lara. Vse tri preizkušane 
sorte so imele boljši izplen jedrc od standardnih sort, in sicer med 46,5 % (Lara) in 49,6 % 
(Fernette). Standardna sorta Elit je imela najbolj gladko luščino, ki je bila najbolj čvrsto 
spojena na šivu. Ostale sorte so imele le nekoliko bolj hrapavo luščino, ki je bila še vedno 
čvrsto spojena. Po ločljivosti in barvi jedrc se sorte in standardi niso bistveno razlikovali med 
sabo.    
 
Preglednica 33: Preizkušanje oreha v letu 2011, Voličina / Lenart, sajeno 1998  
 

Zdravstveno stanje (1-9)         

Gnomonia  
leptostyla 

Pseudomonas  
 juglandis 

Rhagoletis  
cerasi 

Sorta Obseg 
debla 
(cm) 

Ocena 
prirasta 

(1–9) 

Pridelek 
na  

drevo  
(kg) 

list    plod plod        pog. plod        

Lara 46,0 2,3 3,0 6,1 8,4 9,0 9,0 7,5 

Fernor 50,3 1,7 5,2 6,3 8,3 9,0 9,0 5,0 

Fernette 43,2 1,9 3,7 8,1 8,7 9,0 9,0 8,9 

Elit (s) 44,5 2,1 1,3 3,8 5,8 9,0 9,0 9,0 

Franquette 
(s) 59,4 3,9 4,2 7,8 8,8 9,0 9,0 9,0 

 
(s) standard 
  
1 – najnižja ocena za opazovano lastnost 
 9 – najvišja ocena za opazovano lastnost 
 
 
Knezdol / Trbovlje, 2003 
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Proizvodni nasad leži na nadmorski višini 500 m. Obdelujejo ga po načelih integrirane 
pridelave.  V njem spremljamo francoski lateralno rodni sorti Fernor in Fernette, ki sta zaradi 
poznega brstenja še primerni za višje ležeče predele, in sta se dobro izkazali že na nekaterih 
drugih lokacijah. Zanimajo nas predvsem podatki o količini in stabilnosti pridelka, o razmerju 
med vegetativno rastjo dreves in rodnostjo ter zdravstvenem stanju dreves in plodov. 
Drevesa so dobro rasla in obilno rodila. Obseg debel se je pri obeh sortah povečal za 12 % 
in meri 59,7 cm pri sorti Fernette oz. 54,8 cm pri sorti Fernor. Pobrali so od 6,9 do 25,1 kg 
orehov na drevo. Glavnina pridelka je dozorela med 3. in 23. oktobrom, zadnje plodove so 
pobrali šele 5. novembra, kar je približno tri tedne kasneje kot v Mariboru. Razliko gre 
najverjetneje pripisati razmeroma visoki nadmorski višini. Povprečni pridelek suhih orehov v 
luščini je znašal 16,9 kg/drevo (Fernette) oz. 13,9 kg/drevo (Fernor), kar bi pri gostoti sajenja 
9 m x 8 m (= 139 dreves/ha) pomenilo 2.350 kg/ha (Fernette) oz. 1.932 kg/ha (Fernor). V 
primerjavi s preteklim letom se je pridelek na drevo povečal štirikrat pri sorti Fernette in 
petkrat pri sorti Fernor. Zdravstveno stanje dreves je bilo kljub obilnim padavinam v kritičnih 
obdobjih zelo dobro. Pri obeh sortah se je pojavilo nekaj plodov in mladik z znaki 
bakterijskega ožiga, medtem ko glivične pegavosti skoraj nismo opazili.   
 
Gačnik / Pesnica, 2010 
 
Med štirimi odbranimi avtohtonimi orehi, ki rastejo na robu velikega proizvodnega nasada, so 
najbolje rasle sadike genotipa Pukšič, sledila so drevesa genotipov Zdole-59 in Zdole-62. 
Rast standardne sorte Franquette je bila bujnejša kot pri vseh selekcioniranih tipih.   
 
LESKA 
 
Kolekcijski nasad Maribor - IV, 2008-09  
 
V kolekcijskem nasadu leske smo leta 2008 posadili francoski križanec N-650 in romunski 
sorti Valcea in Cozia, leto kasneje pa sadike francoskih križancev Feriale in Ferwiller, 
romunskih sort Arutela in Romavel ter standarda za namizne sorte, Istrsko dolgoplodno lesko 
in standarda za industrijske sorte, Tonda di Giffoni. N-650 in Valcea sta razvili tako ženske 
cvetove kot moška socvetja. Količino cvetov smo v vseh primerih ocenili z oceno 7. Cvetenje 
je nastopilo konec prve dekade marca (N-650) oz. sredi druge dekade marca (Valcea) in je 
bilo pri obeh sortah zelo homogamno. Na sortah iz mlajše skupine smo opazili ženske 
cvetove v vseh primerih razen pri sorti Romavel, moška socvetja pa sta razvili samo sorti 
Feriale in Ferwiller ter standard Tonda di Giffoni. Prvi dve sta cveteli izrazito protandrično, pri 
standardu pa se je cvetenje moških in ženskih cvetov časovno prekrivalo (homogamni 
vzorec). Najbolj zgodaj je olistala standardna sorta Tonda di Giffoni, sledil je drugi standard, 
Istrska dolgoplodna leska, ostale pa so ozelenele med 2. in 5. aprilom. 
  
Grmi so v višino zrasli od 272 cm (Valcea) do 395 cm (N-650), v širino pa od 197 cm 
(Valcea) do 380 cm (N-650). Pognali so od 11 do 13 koreninskih izrastkov / grm. Grmi sort iz 
druge skupine so zrasli v višino od 117 cm (standard Istrska dolgoplodna leska) do 142 cm 
(Feriale in standard Tonda di Giffoni), v širino pa od 60 cm (Arutela) do 110 cm (Ferwiller). 
Obe standardni sorti sta bili brez koreninskih izrastkov, medtem ko je imela sorta Romavel 
4,5 koreninskih izrastkov na grm.          
 
Črešnjevec / Slovenska Bistrica, 2007 
 
Sorti Daria in To-119 sta nastali s križanjem na torinski univerzi. Sredi zasebnega, pet 
hektarskega proizvodnega nasada ju primerjamo z Istrsko dolgoplodno lesko, ki je vodilna v 
tem nasadu. Gojitvena oblika je grm s štirimi do petimi ogrodnimi vejami. Nasad je obdelan 
po načelih integrirane pridelave. Med vrstami vzdržujejo negovano ledino, čiste pasove pod 
grmi vzdržujejo s kombinacijo plitve mehanske obdelave in enkratne uporabe  herbicida. 
Jeseni 2011 so bili grmi sort Daria in To-119 zelo izenačeni po višini (2,5 oz. 2,3 m) in za 
tretjino višji od standardne sorte, ki je imela 1,5 m visoke grme. Stehtali smo pridelek, ki je bil 
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1,9 kg/grm pri sorti Daria, 1,6 kg/grm pri To-119 in samo 0,6 kg/grm pri standardni sorti, 
Istrski dolgoplodni leski.                                                                      
 
KOSTANJ 
 
Janče / Litija 2006 
 
V zasebnem nasadu na Jančah, kjer smo s preizkušanjem introduciranih sort kostanja začeli 
že sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja, imamo trenutno v opazovanju sorte Marigoule, 
Marsol in Maraval (preglednica 32). Sorta Marigoule je po obsegu debla prerasla obe drugi 
sorti in meri 46,1 cm v primerjavi s 43,8 cm (Marsol) ter 22,5 cm (Maraval). V višino so 
najbolj zrasla drevesa standardne sorte Marsol, ki merijo 7,2 m. Višina dreves sorte 
Marigoule je 6,6 m, sorte Maraval pa samo 4,5 m. Bistveno manjše dimenzije dreves sorte 
Maraval gre pripisati šibkim sadikam in eno leto kasnejšemu sajenju v primerjavi z drugima 
dvema sortama. Kljub manjšim krošnjam je sorta Maraval po pridelku s 5,0 kg/drevo 
prehitela sorto Marigoule (4,6 kg/drevo) in le malo zaostala za standardno sorto Marsol (5,3 
kg/drevo). Plodovi vseh sort so bili zelo debeli in so tehtali 21,3 g (Marigoule), 22,5 g 
(Maraval) in 25,7 g (Marsol), kar pomeni 46,9 plodov/kg (Marigoule), 44,5 plodov/kg 
(Maraval) in 38,9 plodov/kg (Marsol) (preglednica 34). Izjemna povprečna masa kostanjev je 
rezultat slabše oploditve in manjše gostote plodov na drevo. Zaradi izdatnih padavin 
nevihtnega značaja v prvi in drugi tretjini junija ter izraziti suši konec meseca sta bila motena 
cvetenje in oploditev, tako da je na drevesih ostalo manj plodov kot običajno. Ti so se 
kasneje, tudi zaradi izdatnega septemberskega dežja, razvili do nadpovprečnih dimenzij. 
Plodovi vseh treh sort so imeli tanek perisperm, ki se ni zajedal v jedro. To je bilo pri sortah 
Marsol in Maraval vedno monoembrionalno, sorta Marigoule pa je imela tudi nekaj plodov z 
dvojnim jedrom.  
                                         
Preglednica 34: Pomološke lastnosti kostanjev v letu 2011, nasad Janče / Litija, sajeno 2006  

 

Dimenzije ploda (mm) 
Sorta 

višina širina debelina 

Masa 
ploda 

(g) 

Število 
plodov 
v 1 kg 

Penetracija 
episperma 

(1 – 9) 

Embrionija 
(1 - 2) 

Maraval  35,7 37,8 26,4 19,2 52,1 1 1 

Marigoule 30,5 34,3 21,5 13,9 72,0 1 2 

Marsol (s) 39,3 41,0 25,8 23,3 42,9 1 1 

 
(s) - standard 
 
Smlednik, 2008 - podlage 
 
Med različnimi kombinacijami sorta/podlaga, ki jih preizkušamo v zasebnem nasadu v 
Smledniku, so v četrtem letu po sajenju normalno rasla drevesa sorte Bouche de Betizac 
(Betizac) na podlagah Marsol, B.de Betizac, Kozjak in Martin ter drevesa sorte Marsol, 
cepljena na podlage Kozjak, Maraval in Marsol. Pri ostalih kombinacijah so se drevesa 
posušila ali jih je bilo zaradi slabe rasti potrebno rezati močno nazaj. Popolnoma so izpadle 
kombinacije Marsol/Precoce Migoule, Marsol/Betizac in Marsol/Martin ter Betizac/Maraval in 
Betizac/Precoce Migoule.   
 
Najbolj bujno rast so imela, tako kot preteklo leto, drevesa kombinacije Marsol/Marsol (ocena 
7,8), kjer je povprečni obseg debla meril 27,5 cm. Rast sorte Marsol na podlagi Maraval je 
bila srednje bujna (obseg debla 20,5 cm), najšibkejša pa na podlagi Kozjak (obseg debla 
16,5 cm). Sorta Betizac je imela najmočnejšo rast na podlagi Marsol (obseg debla 22,7 cm), 
sledile so kombinacije Betizac/Betizac (obseg 19,0 cm), Betizac/Kozjak (obseg 18,3 cm) in 
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Betizac/Martin (obseg 17,0 cm). Drevesa Betizac/Betizac, Betizac/Marsol in Marsol/Marsol 
so bila nekoliko gosteje obraščena (ocene 6,8 do 7,3) od drugih kombinacij (ocene 5,0 do 
5,5). Sorta Marsol je dala največji pridelek v kombinaciji Marsol/Marsol (46,5 ježic/drevo), 
najmanj pa na šibko rastočih drevesih Marsol/Kozjak (17,3 ježic/drevo). Pri sorti Betizac 
podlaga ni tako močno vplivala na pridelek, ki je bil od 31,7 ježic/drevo (Betizac/Martin) do 
38,7 ježic/drevo (Betizac/Betizac). Viden pa je bil vpliv podlage na čas zorenja: najbolj zgodaj 
so dozoreli kostanji iz kombinacij Betizac/Marsol, Betizac/Kozjak in Betizac/Martin, 
najpozneje pa iz kombinacije Marsol/Maraval. Na drevesih Marsol/Marsol so bile hkrati že 
dozorele in tudi še povsem zelene ježice. Pomološka analiza je pokazala, da je pri sorti 
Marsol podlaga izjemno vplivala na velikost in maso plodov (preglednica 35): najdebelejši so 
bili na podlagi Maraval (32,1 g oz. 31,2 ploda/kg) in najlažji na podlagi Kozjak (13,4 g oz. 
74,4 plodov/kg). Pri sorti Betizac pa je bil ta vpliv zelo majhen: povprečna masa kostanjev je 
bila na podlagah Kozjak in Martin, ki pripadata navadnemu kostanju (Castanea sativa), večja 
(19,6 in 19,3 g) kot na podlagah Marsol in Betizac, ki sta evrojaponska križanca (C.sativa x 
C. crenata) – 18,8 in 17,0 g. Kvantitativne lastnosti plodov, kot so barva in oblika, prižavost 
perikarpa, penetracija episperma v jedro in embrionija, pri nobeni sorti niso pokazale 
odvisnosti od podlage.    
 
Preglednica 35: Pomološke lastnosti kostanjev v letu 2011, preizkušanje različnih kombinacij 

sorta/podlaga, nasad Smlednik, sajeno 2008  
 

Dimenzije ploda (mm) Sorta 

višina širina debelina 

Masa 
ploda 

(g) 

Število 
plodov 
v 1 kg 

Penetracija 
episperma 

(1 – 9) 

Embrionija 
(1 - 2) 

B.Betizac/Betizac  33,6 37,3 21,7 17,0 58,8 1 1 

B.Betizac/Kozjak  33,9 39,8 23,5 19,6 51,0 1 1 

B.Betizac/Marsol  35,2 40,3 22,3 18,8 53,1 1 1 

B.Betizac/Martin 34,2 40,0 22,3 19,3 51,8 1 1 

Marsol/Kozjak 31,81 32,6 21,3 13,4 74,4 1 2 

Marsol/Maraval 40,1 43,5 30,6 32,1 31,2 1 2 

Marsol/Marsol 35,2 36,9 25,4 20,5 48,7 1 2 
 
Janče-1, 2009, 2010 
 
Zasebni nasad kostanja leži na nadmorski višini 640 m, na območju z bogatimi naravnimi 
rastišči pravega kostanja. V njem preizkušamo domače genotipe L-žaga ter Avbar in Martin, 
ki so bili s pozitivno množično selekcijo odbrani iz lokalnih populacij v Vipavski dolini in na 
širšem območju Mirne peči. Primerjamo jih standardnima sortama Bouche de Betizac in 
Marsol. V drugem oz. tretjem letu so drevesa domačih selekcij razvila nižja drevesa kot obe 
standardni sorti: L-žaga je meril 3,2 m, Avbar 2,95 m in Martin 2,3 m v primerjavi s sorto 
Marsol (3,5 m) in B. Betizac (3,4 m). Najmanjši obseg debel smo izmerili pri genotipu Martin 
(14 cm), največjega pa pri standardni sorti Marsol (18 cm). Drevesa genotipa L-žaga so po 
obsegu debel prekosila standard B. Betizac, drevesa genotipa Avbar pa so imela enak obseg 
debel kot B. Betizac ter manjšega kot Marsol.     
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OLJKA 
 
Kolekcijski nasad Strunjan, 1995 – 1998 
 

V letih 1995 - 98 je bil v Strunjanu, v sodelovanju z zasebnikom, posajen oljčni nasad z 
različnimi sortami in tipi oljk, z namenom njihovega preskušanja in primerjave. V nasadu je bilo 
posajenih skupno 28 sort in tipov oljk in sicer: Frantoio, Nocelara del Belice, Grignan, Athena, 
Moraiolo, Cipressino, Arbequina, Štorta, Buga, Coratina, Santa Caterina, Črnica, Maurino, 
Picholine, Leccione, Itrana, Leccio del corno, Istrska belica, Ascolana tenera, Leccino in 
Pendolino. Poleg navedenih sort je bilo posajenih tudi 7 različnih tipov, ki so bili najdeni na 
različnih lokacijah po Slovenski Istri in so zanimivi za nadaljnjo proučitev (Oljka - bela, Belica 
Pucer, NN Zelvis, NN Rozi, NN Sada, NN Sanovada, NN Vrba). Po nekajletnih opazovanjih 
smo za nekatere neznane tipe ugotovili, da ustrezajo nekaterim že znanim sortam. Tako je bila 
NN Oljka - bela najverjetneje Leccino (v 2004 se je posušila), NN Rozi Ascolana tenera in NN 
Vrba Pendolino. Pri vseh je razdalja sajenja 5 m x 3 m, gojitvena oblika pa monokono. Večina 
sort je bila pri postavitvi zastopana s petimi drevesi. V letih po pozebi 1996 so bile dosajene 
sorte, ki so bile dosegljive. Posledice večjih težav z boleznimi zaradi obilice vlage v letu 2010 
so se poznale tudi v letu 2011. Drevesa so namreč slabše zacvetela, rodnost pa je bila izredno 
nizka.  
 
V 2011 je cvetenje začelo nekoliko prej kot običajno, povprečen vrh cvetenja pa je bil 28. 
maja. Izjema je bilo leto 2007, ko je cvetelo približno tri tedne pred običajnim časom (vrh 
cvetenja 19. maj). Poleg tega smo (RESGEN metoda) ocenili intenzivnost cvetenja glede na 
delež krošnje s cvetovi. Intenzivnost cvetenja je bila večinoma  zelo slaba. Nekatere sorte so 
bile skoraj brez cvetov (Črnica, Itrana, Leccio del corno, NN Sanovada), medtem ko so 
nekatere dobro cvetele (Athena, Cipressino, Coratina, Leccione).  
 
V letu 2011 so bili pridelki v kolekcijskem nasadu Strunjan v povprečju zelo nizki, na kar so 
imele v veliki meri vpliv padavine v prejšnjem letu in močna okužba s pavjim očesom in sivo 
oljkovo pegavostjo. Najvišji pridelek oljk je imela sorta Athena, za njo pa sorta Grignan. Zelo 
nizke pridelke so imele Črnica, Štorta, NN Sanovada in Itrana.  
 

V laboratorijski oljarni, kjer lahko predelujemo minimalno količino 500 do 700 g, smo 
ugotavljali dobit olja v oljarni za nekatere sorte iz introdukcijskega nasada (kjer je bilo 
možno). Na podlagi dobiti olja smo izračunali pridelek olja na drevo. Najvišja količina olja na 
drevo je bila pri sorti Leccione, nekoliko nižjo pa so imele Athena, Arbequina, NN Zelvis, 
Coratina in Grignan. Pred začetkom predelave smo stehtali 100 plodov in določili povprečno 
težo ploda (preglednica 36). Poleg tega smo določili tudi indeks zrelosti, ki lahko doseže 
maksimalno vrednost 7. Tako vrednost doseže, ko so vsi opazovani plodovi v celoti obarvani 
(od povrhnjice do koščice). Kljub temu, da načeloma priporočajo obiranje pri vrednosti 3,5, 
ugotavljamo, da je ta vrednost neprimerna za nekatere sorte.  V obdobju debelitve plodov je 
bilo v letu 2011 zelo malo padavin, zato so bile pričakovane teže plodov tam, kjer so bila 
drevesa  primerno naložena, nižje. Nekatere sorte se pozno obarvajo (Istrska belica, 
Arbequina, Coratina, Itrana, Leccio del corno, Leccione, Picholine). Pri nekaterih sortah smo 
opazili, da v naših razmerah (zgodnje ohladitve pred obarvanjem plodov) ne moremo za 
obiranje počakati, da plodovi dosežejo indeks zrelosti 3,5, ki ga priporočajo kot primernega 
za doseganje visoke kakovosti olja, zato smo v letu 2011 začeli tudi z meritvami trdote, da bi 
lažje definirali primeren čas za obiranje posamezne sorte. Iz podatkov lahko razberemo, da v 
vseh opazovanih letih dosegajo najvišjo dobit oljke sorte Istrska belica. Za leto 2011 so 
zaradi sušnega obdobja in večinoma slabe naloženosti značilne nekoliko višje dobiti olja kot 
v prejšnjih letih. Najvišjo dobit je dosegla sorta Istrska belica (20,0 %), najnižjo dobit pa je 
tako kot v prejšnjih štirih letih opazovanja dosegla sorta Athena (6,2 %).   
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Preglednica 36: Masa ploda, indeks zrelosti, dobit olja, pridelek oljk in olja na drevo v letu 
2011 za sorte kolekcijskega nasada Strunjan, sajeno 1995 – 1998 

 
Sorta oz. tip Število 

dreves 
Masa  
ploda  

(g) 

Indeks 
zrelosti 

Dobit  
olja  
(%) 

Pridelek 
oljk na 

drevo (g) 

Pridelek olja 
na drevo  

(ml) 

Arbequina 4 1,49 0,61 12,3 4.450 596 

Ascolana Tenera 3 6,45 1,66 11,7 600 77 

Athena 5 2,98 4,24 6,2 10.116 688 

Belica Pucer 5 / / / 684 150 

Buga 5 4,15 2,76 9,9 3.700 398 

Cipressino 5 2,43 2,01 16,1 2.570 452 

Coratina 3 2,17 1,04 11,7 4.300 550 

Črnica 3 / / / 3 / 

Frantoio 5 1,56 1,88 14,3 2.472 386 

Grignan 5 1,91 0,75 6,6 7.538 543 

Istrska Belica 5 2,43 0,90 20,0 1.038 227 

Itrana 2 / / / 120 / 

Leccino 5 2,30 3,04 / / / 

Leccio del Corno 1 / / / 900 / 

Leccione 1 2,22 3,33 16,7 5.140 935 

Maurino 4 1,91 3,31 15,6 2.828 481 

Moraiolo 3 1,44 1,86 14,5 1.457 230 

NN Rozi 4 / / / 310 40 

NN Sada 4 4,63 1,59 8,2 708 63 

NN Sanovada 3 5,78 1,00 17,6 313 60 

NN Vrba 1 1,83 3,70 13,0 2.500 355 

NN Zelvis 5 2,58 1,71 15,4 3.450 579 

Nocellara Del Belice 5 4,65 0,03 10,4 3.544 404 

Pendolino 6 1,73 1,94 / / / 

Picholine 5 3,90 2,77 17,9 1.244 244 

Santa Caterina 5 7,09 2,44 11,5 467 59 

Štorta 5 3,11 2,78 16,9 142 26 
 
Stopnje indeksa zrelosti (IZ) (povprečen vzorec 100 plodov) :  
0 – zelena povrhnjica,  
1 – rumeno zelena povrhnjica,  
2 – manj kot povrhnjice obarvana, 
3 – več kot polovica povrhnjice obarvane,  
4 – cela povrhnjica obarvana,  
5 – povrhnjica obarvana, meso obarvano do polovice,  
6 – povrhnjica obarvana, meso obarvano več kot polovico ploda,  
7 – meso obarvano do koščice.  
 
/ - ni podatka  

 

Kolekcijsko introdukcijski nasad Purissima, 2004 – 2006 
 
V letih 2004 do 2006 smo na Purissimi posadili kolekcijsko introdukcijski nasad. V nasad je 
bilo posajenih 42 različnih sort in tipov. Znane sorte so naslednje: Arbequina, Ascolana 
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tenera, Athena, Buga, Cipressino, Coratina, Črnica, Drobnica (Lama), Grignan, Istrska 
belica, Itrana, Frantoio, Lastovka, Leccino, Leccione, Mata, Maurino, Nocellara del Belice, 
Oblica, Pendolino, Picholine, Santa Caterina in Štorta. Poleg tega so bile v nasad posajene 
tudi neznane sorte oziroma tipi (NN Aleks 13/1, NN Angelina, NN Belica Pucer, NN Bruno 
NV, NN Debeli rtič 13/20, NN Debeli rtič 14/24, NN Debeli rtič M, NN Debeli rtič 13/3, NN 
Mišnica Pištan, NN Mišnica Sv. Peter, NN Padna 1, NN Planjave, NN Puče 1, NN Sada, NN 
Sanovada, NN Sada 2 Pobegi, NN Zelena, NN Zelenjak viseča) in podlage za sorto Istrska 
belica (Črnica, sejanec Istrske belice). Razdalje sajenja so 6 x 6 m, vzgojna oblika je  
kotlasta. Ker vsa drevesa ne ustrezajo označeni sorti ali tipu, smo nekatere analize izvajali 
po drevesu (ne skupno po sorti). V letu 2011 smo stehtali pridelke po drevesih ter določili 
indeks zrelosti in dobit olja v oljarni. Za leto 2011 so značilne izjemno visoke dobiti olja, tako 
je imelo kar šest sort oziroma tipov več kot 20 % olja glede na analize v laboratorijski oljarni 
(Frantoio – 20,86 %, Pu Le 3/14 – 20,86 %, Pu Belica – sejanec – 21,26 %, Leccione – 
21,59 %,  Pu Bp 4/2 – 22,51 %, Pu B 3/11 – 23,61 %), najnižje dobiti (pod 8 %) pa so 
dosegle neznane sorte Pu Al 4/4 (6,95 %), Pu S 2/19 (7,04 %) in Pu Č 2/9 (7,69 %). 
 
V 2011 smo nadaljevali tudi z opisovanjem v introdukciji po sistemu UPOV in RESGEN, da 
bomo lahko primerjali posamezne sorte z že opisanimi sortami v tujini (pristnost) in pa s 
sortami (znanimi in neznanimi) v Slovenski Istri. V nasadu Purissima smo opazovanja izvajali 
po drevesih. 
 
KAKI 
 
Sadjarski center Bilje, 2010 
 
V nasadu Sadjarskega centra Bilje je bil spomladi 2010 v sklopu preizkušanja sort posajen 
nov poskus s preizkušanjem sort kakija. Poskus je zasnovan s saditvijo manjšega števila sort 
z večjim številom sadik po posamezni sorti in sicer s tistimi sortami, ki se na območju 
Sredozemlja najbolj širijo. Tako so bile v poskus vključene štiri sorte kakija in sicer Rojo 
Brillante, Kaki Tipo, Triumph in Hachiya. Sadike so cepljene na podlagi Diospyros lotus in 
sajene na razdalji 4 m x 3,30 m. Sorte pripadajo različnim pomološkim skupinam glede 
trpkosti plodov ob obiranju in sicer Rojo Brillante in Triumph skupini PVA (Pollination Variant 
Astringent), Kaki Tipo skupini PVNA (Pollination Variant Non Astringent) ter Hachiya skupini 
PCA (Pollination Constant Astringent), pri katerih je za užitnost plodov potrebna umeditev. 
Španska sorta Rojo Brillante se zaradi odličnih lastnosti zelo širi v pridelavi, tako v Španiji, 
kot tudi v Italiji. Sicer je v Italiji, kakor tudi pri nas, najbolj razširjena sorta Kaki Tipo, ki je v 
poskusu posajena kot kontrolna sorta. Kot navedeno je Rojo Brillante trpka sorta, pri  kateri 
je s tehnologijo odstranjevanja trpkosti s CO2 omogočeno uživanje trdih plodov – plodovi se 
torej po izgubi trpkosti ne zmehčajo, ampak ostanejo čvrsti. Tovrstno metodo odstranjevanja 
trpkosti uporabljajo tudi pri sorti Triumph, ta sorta je najbolj razširjena v Izraelu. Plodovi sorte 
Triumph se tržijo pod imenom Sharon fruit. 
 
Pri sorti Rojo Brillante je bil izpad sadik po sajenju v letu 2010 zelo velik (60 %), tako da so 
bile spomladi 2011 v nasad dosajene nove sadike. Pri ostalih treh sortah je bil izpad sadik 
minimalen. Po dosaditvi je pri sorti Rojo Brillante skupno 40 sadik. Sorta Kaki Tipo je 
zastopana z 20 sadikami, prav tako je z 20 sadikami zastopana sorta Triumph, pri sorti 
Hachiya pa raste 18 sadik. Vegetativna rast je bila v letu 2011 dobra. Pri sadikah, ki so bile v 
drugem letu po sajenju, je oblikovana že prva etaža palmete z višino voditeljice približno 2,5 
m. V letu 2011 so bile sadike pri sortah Rojo Brillante, Triumph in Hachiya povsem brez 
plodov, le pri sorti Kaki Tipo smo zabeležili 3 plodove. 
 
JAGODA 
 
Brdo pri Lukovici, 2009 
 
V avgustu leta 2009 smo posadili enkrat rodne sorte Elegance, Fenella, Figaro, Lucy, Sonata 
in Zumba iz Nizozemske, sorto Selvik iz Poljske ter standardno sorto Antea iz Italije. Sadilni 
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material je bil zamrznjen. Jagode smo gojili po standardni tehnologiji v tunelu. V letu 2011 
(drugo rastno obdobje) smo spremljali vse parametre rasti in rodnosti. Rastline so prvo rodno 
leto in zimo zelo različno preživele. Posamezne rastline so zaradi bolezni in posledično 
zimske pozebe, spomladi zelo različno začele z rastjo. Nekatere so priraščale zelo slabo ali  
celo propadle. Slaba rast se je najbolj izrazila pri standardni sorti Antea.  
 
Jagode se spomladi najhitreje odzovejo na vremenske razmere. V prvi tretjini marca so bili 
po nižinah dnevi hladnejši in bolj deževni kot običajno, v drugih dveh tretjinah pa je bilo 
nadpovprečno toplo. Začetek letnega vegetacijskega obdobja, ko povprečne dnevne 
temperature presežejo 5 °C, je bil presežen že v drugi tretjini marca, zato so začele jagode 
intenzivno rasti in se razvijati. Zgodnje brstenje je imelo za posledico tudi dokaj zgodnje 
cvetenje, ki je bilo v primerjavi s predhodnim letom kar od 10 do 22 dni bolj zgodaj 
(preglednica 37). Razlike v začetku cvetenja so bile tako velike tudi zato, ker je bilo v letu 
2010 brstenje zelo pozno v primerjavi s predhodnimi leti. Cvetenje vseh sort je bilo dokaj 
sočasno, saj so v aprilu prevladovali topli, suhi in sončni dnevi, ki so povzročili, da je bilo v 
polovici države od 3 do 4 °C topleje kot v povprečju. Najbolj zgodaj je zacvetela sorta 
Zumba, najbolj pozno pa sorti Antea in Fenella. Ostale sorte so cvetele v vmesnem obdobju. 
Tudi zorenje je bilo v tem letu bolj zgodnje kot v predhodnem letu. Ker je bilo v letu 2011 v 
mesecu maju kar za eno četrtino več sončnega vremena kot običajno in so prevladovali topli 
dnevi, ki so jih prekinjala nekajdnevna hladna obdobja, je bilo zorenje bolj zgodnje. Najbolj 
zgodaj sta začeli zoreti sorti Zumba in Sonata (13. maj), sledile so sorte Antea, Elegance in 
Figaro (17. maj), nato sorti Lucy in Selvik (20. maj) ter najpozneje sorta Fenella (24. maj). V 
predhodnem letu sta bili sorti Zumba in Fenella prav tako najbolj zgodna in najbolj pozna 
sorta, ostale pa so bile po času zorenja zelo izenačene.  
 
Povprečna masa pridelka v drugem letu je bila, v primerjavi s prvim rodnim letom, zelo 
raznolika. Pri nekaterih sortah se je v drugem letu pridelek zmanjšal, pri sorti Antea za skoraj 
eno polovico in pri sorti Elegance za približno eno četrtino. Pri sortah Figaro, Sonata in 
Zumba, je bil pridelek večji za več kot eno tretjino, pri sortah Lucy in Selvik za 2 krat in pri 
sorti Fenella celo za 2 in pol krat. Najvišji pridelek (796 g/grm) je dosegla sorta Fenella. 
Sorazmerno se je zelo povečalo tudi število plodov, predvsem pri sortah Fenella, Lucy, 
Selvik in Sonata, kar je imelo za posledico izredno majhno povprečno maso plodov. Masa 
plodov je bila pri vseh sortah izrazito manjša tudi v tretjem obiranju, ko običajno oberemo 
sortno najbolj značilne plodove. V drugem letu je bila, glede na maso plodu, tržno zanimiva 
le sorta Lucy. Zaradi izrazite občutljivosti na bolezni in posledično zimsko pozebo rastlin, so 
imeli najmanjšo maso plodovi standardne sorte Antea, pri kateri je pozeblo približno 20 % 
rastlin. Delno sta pozebli tudi sorti Elegance in Lucy. Hektarski pridelek vseh sort, razen 
sorte Antea, je bil visok do zelo visok. Sorte so se po lastnostih plodov in okusu med seboj 
zelo razlikovale. Po okusu so bile zelo dobre sorte Zumba, Sonata in Figaro. Okus ostalih 
sort je bil povprečen.   
 
Pri ocenjevanju sorte je zelo pomembna občutljivost na posamezne bolezni, posebno na 
pepelasto plesen in antraknozo. V letu 2011 je probleme povzročala le pepelasta plesen. 
Okužb z antraknozo zaradi izrazito suhega vremena ni bilo. Med sortami se je ponovno, kot 
najbolj občutljiva na pepelasto plesen, negativno izkazala standardna sorta Antea. Občutljivi 
sta bili tudi sorti Elegance in Lucy ter delno občutljivi Figaro in Zumba. Kot manj občutljive so 
se izkazale sorte Selvik, Sonata in Fenella. 
 
Na podlagi meritev in ocen posameznih parametrov, so bile izmed sort v preizkušanju, po 
drugem letu, najboljše sorte Sonata, Zumba, Lucy in Figaro. Sonata je imela velik in 
kakovosten pridelek in je bila malo občutljiva na pepelasto plesen. Zumba je imela odličen 
okus in relativno dober pridelek. Sorti Lucy in Figaro sta imeli sicer nekoliko manjši pridelek, 
ki pa je bil kakovosten in okusen. Izredno bogato rodni sorti Selvik in Fenella sta kljub zelo 
visokemu pridelku nezanimivi, ker imata plodove, ki ne dosegajo ustreznih kriterijev. Plodovi 
sorte Selvik so izredno temne opečnate barve ter neprivlačne oblike. Poleg tega so v 
povprečju vseh obiranj zelo drobni in neprimernega okusa. Sorta Fenella je imela izredno 
gosto rast s številnimi poganjki ter drobnimi in številnimi plodovi, ki  so bili zelo občutljivi na 
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sivo plesen in povprečnega okusa. Sorta Elegance je bila v drugem letu slabo rodna,  s 
plodovi, ki ne ustrezajo osnovnim kriterijem. Okus plodov je bil povprečen.  
 
Preglednica 37: Fenološka opazovanja jagod in rezultati meritev rasti in pridelka v letu 2011, 

Brdo pri Lukovici, sajeno 2009  
 

Fenofaze 
 

Pridelek 
 Sorta 

 
 
 

Cvetenje 
(datum) 

Zorenje 
(datum) 

Masa 
na grm 

(g) 

Število 
plodov 
na grm 

Povp. 
masa 
plodu 

(g) 

Masa 
plodu 
3. obir. 

(g) 

Masa 
na 
ha* 
(t) 

Indeks 
pridel. 
2011/ 
2010 

Okus 
 
 

(1 - 5) 

Antea (s) 23.4. 17.5. 235 33,0 7,1 9,5 11,8 58,2 3,0 

Elegance 17.4. 17.5. 419 43,7 9,6 14,7 20,9 76,3 3,0 

Fenella 21.4. 24.5. 796 97,2 8,2 15,6 39,8 248,0 2,6 

Figaro 15.4. 17.5. 406 44,0 9,2 14,5 20,3 142,0 4,3 

Lucy 15.4. 20.5. 465 46,0 10,1 19,2 23,2 207,6 4,0 

Selvik 15.4. 20.5. 685 69,6 9,8 15,7 34,2 210,1 2,9 

Sonata 15.4. 13.5. 758 93,1 8,1 13,8 37,9 145,2 4,5 

Zumba 12.4. 13.5. 633 59,0 10,7 14,0 31,7 134,1 5,0 

 
(s) -  standardna sorta 
* - računano pri gostoti 50.000 sadik/ha 
1 – najnižja ocena za proučevano lastnost 
5 – najvišja ocena za proučevano lastnost 
 
Brdo pri Lukovici, 2010 
 
V avgustu leta 2010 smo posadili enkrat rodne italijanske sorte Argentera, Joly, Nora in 
Tecla ter standardno sorto Clery. Sadilni material je bil zamrznjen. Jagode smo gojili po 
standardni tehnologiji v tunelu. V prvem letu smo spremljali vse parametre rasti in rodnosti.  
 
Po sajenju so rastline zimo dobro prezimile in novo rastno sezono začele zelo izenačene. 
Rastni pogoji so bili za jagode dokaj ugodni, enaki kot v prej omenjenem poskusu (Jagode, 
Brdo pri Lukovici, 2009). Glede na to, da so bile v preizkušanju srednje zgodnje in pozne 
sorte, je najbolj zgodaj cvetela standardna sorta Clery (preglednica 38). Cvetenje v prvi rastni 
dobi (prva rodnost) je običajno bolj pozno kot v drugi rastni dobi, zato je bilo cvetenje sorte 
Clery sočasno s srednje poznimi sortami v drugi rastni oz. rodni dobi (primerjava preglednic 
37 in 38). Sorti Clery je sledila Tecla, nato sorti Joly in Nora, nazadnje je cvetela sorta 
Argentera. V enakem vrstnem redu si je sledilo tudi zorenje posameznih sort (grafikon 2). 
Prva je zorela sorta Clery, nato srednje zgodne sorte Tecla, Joly in Nora. Najbolj pozna je 
bila sorta Argentera.  
 
Pridelek sort je bil majhen do srednje velik. Največji pridelek na grm je imela standardna 
sorta Clery. Sledili sta ji sorti Joly in Nora. Tecla in Argentera sta imeli zelo majhen pridelek. 
Število plodov na grm je bilo pri vseh sortah majhno, kljub temu, da so bile rastline zelo bujne 
in zdrave. Optimalnemu številu plodov na grm (40), se je približala le sorta Clery. Povprečna 
masa plodov v vseh obiranjih je bila primerna le pri sortah Argentera, Joly in Nora. V tretjem 
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obiranju je bila masa plodov vseh sort, razen Tecle, zelo dobra. Hektarski pridelek ob 
standardni tehnologiji je bil za pridelovalce primeren le pri sortah Clery, Joly in Nora. Po 
okusu so se sorte med seboj zelo razlikovale. Sorti Argentera in Nora sta imeli povprečen 
okus, ostale tri sorte (Clery, Joly in Tecla) pa prav dober oz. odličen okus. 
 
V prvem preizkušanju se je standardni sorti Clery, po količini pridelka, ter masi in kakovosti 
plodov približala le sorta Joly. Na podlagi enoletnih rezultatov ostalih sort  ne smemo izločiti 
iz preizkušanja, ampak z njimi preizkušanje nadaljevati. 
 
Preglednica 38: Fenološka opazovanja jagod in rezultati meritev rasti in pridelka v letu 2011, 

Brdo pri Lukovici, sajeno 2010  
 

Fenofaze Pridelek Sorta 
 
 
 

Cvetenje 
(datum) 

Zorenje 
(datum) 

Masa 
na 

grm 
(g) 

Število 
plodov 
na grm 

Povp. 
masa 
plodu 

(g) 

Masa 
plodu 

3. obir. 
(g) 

Masa 
na ha* 

(t) 

Okus 
(1 - 5) 

Argentera 2.5. 27.5. 231 12 19,3 22,5 11,6 3,0 

Clery (s) 17.4. 17.5. 469 33 14,4 24,4 23,5 4,3 

Joly 23.4. 24.5. 402 22 18,0 26,3 20,1 4,7 

Nora 23.4. 24.5. 386 19 20,5 33,9 19,3 2,7 

Tecla 21.4. 20.5. 212 16 13,4 13,8 10,6 4,2 

 
(s) -  standardna sorta 
* - računano pri gostoti 50.000 sadik/ha 
1 – najnižja ocena za proučevano lastnost 
5 – najvišja ocena za proučevano lastnost 
 
 

 
 
Grafikon 2: Potek zorenja sort Clery, Tecla, Nora, Joly in Argentera v letu 2011 (pridelek 

g/grm), Brdo pri Lukovici 
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Brdo pri Lukovici, 2010 
 
Da bi enkrat rodne italijanske sorte Adria, Galia in Record ter večkrat rodno sorto Irma v 
primerjavi s standardno sorto Alba spremljali tri rodna obdobja, smo jih avgusta 2010 
ponovno posadili v kolekcijsko poskusni nasad. Posadili smo zelene sadike, vzgojene v 
lastnem nasadu. Jagode smo gojili po standardni tehnologiji v tunelu. Spremljali smo 
fenološki razvoj  rastlin. Ugotovili smo, da se lastnosti merjenih parametrov iz prvih dveh 
rodnih obdobji tudi v tretjem letu niso bistveno razlikovale. Sorta Adria je bila izrazito 
občutljiva na zimski mraz in je delno pozebla. Sorta je za naše rastne razmere neprimerna. 
Sorta Galia je ena izmed zelo redkih poznih sort, vendar so lastnosti plodov in njena 
občutljivost na bolezni in škodljivce zelo moteči. Prav tako pozna sorta Record je izredno 
občutljiva na bolezni in je zato manj primerna za gojenje. Večkrat rodna sorta Irma je 
primerna za gojenje v našem kmetijskem prostoru.  
 
MALINA 
 
Brdo pri Lukovici, 2009 
 
Meseca maja leta 2009 smo posadili dvakrat rodne maline sort Autumn bliss, Himbo top in 
Polka. Standardna sorta je Autumn bliss. Posadili smo tkivno vzgojene sadike, uvožene iz 
Švice. Nasad je bil posajen na folijo in je bil pokrit s tunelom. Maline smo gojili  po tehnologiji 
enkratnega obiranja dvakrat rodnih sort (poletno jesenski pridelek).  
 
V letu 2011 - tretjem rastnem obdobju je bil nasad v polni rodnosti. Sorte so se med seboj 
zelo razlikovale v začetku brstenja in nadaljnji rasti. Sorti Polka in Himbo top sta bili v 
primerjavi s standardno sorto Autumn bliss, od vsega začetka rasti višji in bolj bujni. Gostota 
poganjkov je bila večja.  Sorte so se v začetnih fazah razvoja, npr. brstenju in cvetenju med 
seboj še razlikovale (preglednica 39), potem pa so bile faze, zaradi občutno toplejših dni v 
mesecu juniju, pri vseh sortah zelo sočasne. Z obiranjem smo pri vseh treh sortah začeli 1. 
julija in zaključili 28. oktobra, ko je bil dan že zelo kratek, temperature pa izredno nizke. 
Zaradi zaporednega  zorenja so se posamezna obiranja med seboj prekrivala (grafikon 3) in 
iz pridelovalnega vidika zelo dobro dopolnjevala. Višek zorenja sorte Autumn bliss je bil v 
zadnji tretjini julija, sort Polka in Himbo top pa v prvi tretjini avgusta.  
 
Največji pridelek je tudi v drugem letu dosegla standardna sorta Autumn bliss. Na tekoči 
meter nasada je bil pridelek 3,3 kg, kar je 10,9 t na ha. Pri sortah Himbo top in Polka je bil 
pridelek nekoliko manjši. V primerjavi s predhodnim letom se je pridelek sort Autumn bliss in 
Polka nekoliko povečal, pri sorti Himbo top pa je ostal nespremenjen. Skupno smo vse tri 
sorte obirali 120 dni (40 obiranj). Kakovost plodov je bila zelo dobra, čeprav je bila  
povprečna masa plodu v vseh obiranjih med 2,7 in 2,9 g, kar je v primerjavi s tujimi podatki 
malo. Najvišjo oceno za okus sta dosegli sorti Polka in Autumn bliss. V prvih obiranjih so bili 
plodovi večji in so pri vseh sortah presegali 3 g.  
 
Zdravstveno stanje plodov je bilo dobro. Jeseni so se na poganjkih rastlin sort Autumn bliss 
in Himbo top pojavili znaki sušice. Najmanj je bila okužena sorta Polka.  
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Preglednica 39: Fenološka opazovanja malin in ocena pridelka v letu 2011, Brdo pri Lukovici, 
sajeno 2009 

 
Fenofaze razvoja Pridelek 

Zorenje 
Sorta Cvetenje 

(datum) 
 Začetek 
(datum) 

Konec 
(datum) 

Masa 
(g/meter 

vrste) 

Masa 
(t/ha)* 

Indeks 
pridel. 
2011/ 
2010 

Povp. 
masa 
plodu 

(g) 

Okus 
ocena 
(1 - 5) 

Autumn 
bliss (s) 30.5. 1. 7. 28. 10. 3.326 10,9 104,7 2,7 5 

Polka 3.5. 1. 7. 28. 10. 2.739 9,0 107,9 2,8 5 

Himbo 
top 5.5. 1. 7. 28. 10. 2.482 8,2 99,1 2,9 4 

 
* - preračunani pridelek na hektar ob medvrstni razdalji 3,3 m  
(s) – standardna sorta 
1 – najnižja ocena za proučevano lastnost 
5 – najvišja ocena za proučevano lastnost 
 
 

 
 
Grafikon 3: Potek zorenja sort Autumn bliss, Polka in Himbo top v letu 2011 (pridelek g/grm), 

Brdo pri Lukovici 
 
 
 
AMERIŠKA BOROVNICA 
 
Drenov grič, 2005 
 
Junija 2005 smo v poskusno kolekcijski nasad Kmetijskega inštituta Slovenije na Drenovem 
griču (Ljubljansko barje), posadili sorte ameriških borovnic Bluechip, Bluerich, Hardyblue in 
Lateblue, v primerjavi s standardno sorto Bluecrop.  
 
Po 5 letih rasti in začetni rodnosti  smo ugotovili, da so vse štiri sorte v preizkušanju manj 
perspektivne. Presadili smo jih v nov kolekcijski nasad. V letu 2011 še nismo spremljali faz 
rasti in pridelka.  
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Drenov grič, 2008 
 
V letu 2008 smo v poskusno kolekcijski nasad posadili nove sorte Chandler, Draper, Liberty 
in Ozarkblue, v primerjavi s standardno sorto Bluecrop. V jeseni 2010 smo v preizkušanje 
vključili še sorto Aurora.  Sadilni material smo uvozili iz Nemčije. 
 
Rast grmov vseh sort je bila šibka do srednje bujna. Vse sorte v preizkušanju so začele 
brsteti in cveteti kasneje kot standardna sorta Bluecrop (preglednica 40). Brstenje je bilo 
približno 10 dni bolj zgodnje kot v predhodnem letu, cvetenje pa od 10 dni do tri tedne bolj 
zgodaj. Tudi zorenje je bilo nekaj dni bolj zgodnje, vendar zaradi izredno vročih poletnih dni 
skoraj istočasno kot v predhodnih letih. Sorte so zaradi visokih temperatur dozorevale zelo 
sočasno. Med sortami je najbolj pozno zacvetela sorta Draper. Vse ostale sorte so cvetele 
dokaj sočasno. Zorenje je bilo postopno. Najprej je začela zoreti sorta Bluecrop, nato srednje 
pozni sorti Chandler in Draper. Sledili sta sorti Liberty in Ozarkblue ter zelo pozna sorta 
Aurora, ki je začela zoreti 20. julija. Lastnosti plodov v prvih letih običajno niso povsem 
tipične, vendar nakazujejo trend lastnosti sorte v polni rodnosti. Oblika vseh plodov je bila 
izrazito sploščena. Masa plodov vseh sort je bila srednje velika. Plodovi vseh sort, razen pri 
sorti Liberty, so bili večji od standardne sorte Bluecrop. Po velikosti plodov je izrazito 
odstopala sorta Chandler, katere masa plodov je bila več kot 3 krat večja od mase plodov 
sorte Liberty. V letu 2011 je imela sorta Liberty povprečen okus, vse ostale sorte pa dobrega 
do odličnega. Sorta Liberty se je v letu 2011 v rasti in kakovosti plodov popolnoma 
razlikovala od predhodnega leta, kar mogoče nakazuje na neustrezne rastne razmere za to 
sorto.  
 
Preglednica 40: Fenološka opazovanja grmov ameriških borovnic, meritve in ocene lastnosti 

plodov v letu 2011, Drenov grič, sajeno 2008 
 

Fenofaze Lastnosti plodov 
Sorta Brstenje 

(datum) 
Cvetenje 
(datum) 

Zorenje 
(datum) 

Širina 
(mm) 

Višina 
(mm) 

Masa 
(g/plod) 

Okus 
(1 - 5) 

Aurora 1.4 28.4. 20.7. 16,3 11,5 2,0 4,0 

Bluecrop (s) 1.4. 23.4. 29.6. 14,5 10,5 1,6 4,0 

Chandler 4.4. 28.4. 7.7. 21,3 12,5 3,8 5,0 

Draper 4.4. 2.5. 7.7. 15,9 11,2 1,8 4,5 

Liberty 4.4. 28.4. 15.7. 13,9 9,4 1,2 3,0 

Ozarkblue 4.4. 28.4. 15.7. 16,7 11,7 2,3 4,0 

 

1 – najnižja ocena za proučevano lastnost 
5 – najvišja ocena za proučevano lastnost 
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VZGOJA NOVIH SORT SADNIH RASTLIN 
 
V preglednici 41 so predstavljene lokacije s številom proučevanih sort in rastlin ter izvajalec 
del v okviru vzgoje novih sort oz. tipov pri posameznih sadnih vrstah v letu 2011. Delo na 
področju vzgoje novih sort sadnih rastlin trenutno poteka pri orehu, kostanju in oljki. 
 
Preglednica 41 : Delo v okviru vzgoje novih sort / tipov sadnih rastlin v letu 2011 
 

Sadna vrsta  Lokacija 
Število  

proučevanih 
genotipov 

Izvajalec 

Maribor 36 BF 
Oreh 

Počehova / Maribor  219 BF, Frelih-Hlade 

Kostanj Bela Krajina 44 BF 

Oljka Slovenska Istra 155 Center za oljkarstvo 
Koper 

 

OREH 
 
Kolekcijski nasad Maribor - VIII, 1997 - 2008 
 
V letih 1994 – 2008 je bilo v nasadu posajenih 45 slovenskih genotipov. Večina je bila 
odbrana s pozitivno množično selekcijo iz različnih lokalnih populacij avtohtonega oreha, 
štirje pa so bili vzgojeni v Mariboru. Po petnajstletnih opazovanjih in meritvah smo zaključili s 
preizkušanjem devetih genotipov. Kratke opise navajamo v zadnjem poglavju poročila. 
Cepljene sadike najboljših genotipov Zdole-59, Zdole-60 in Erjavec smo posadili v proizvodni 
nasad Gačnik/Pesnica, kjer bomo zbrali še dodatne podatke o količini, stabilnosti in 
kakovosti pridelka. Dva izmed njih smo predlagali v postopek priznavanja novih slovenskih 
sort.  
 
V preizkušanju imamo še 36 preselekcioniranih genotipov. Primerjamo jih s standardnimi 
sortami Franquette, G-139, Parisienne in Elit. Spomladi 2011 je 13 genotipov odgnalo 
istočasno kot zgodnji standard, sorta G-139, 15 jih je bilo za en do tri dni zgodnejših in samo 
devet jih je odgnalo za en do dva dni kasneje kot G-139. Prva so odgnala drevesa genotipa 
Pukšič (3. aprila), zadnja pa drevesa genotipov Č 5/3, EP-8 in G-139-32 (12. aprila), ki pa so 
bila še vedno za 5 do 10 dni zgodnejša od standardnih sort Elit, Franquette in Parisienne. Po 
dolžini rastne dobe se proučevani genotipi ne ločijo veliko med sabo, niti ne od standardnih 
sort. Izjema so le drevesa Č 5/3, ki so odvrgla listje deset do 19 dni pred drugimi. 
 
Cvetenje je bilo pri večini genotipov obilno in za en teden zgodnejše kot preteklo leto: vrh 
cvetenja ženskih cvetov smo zabeležili med 20. aprilom (NH 9/10) in 29. aprilom (T 17/13), 
medtem ko so standardne sorte cvetele šele med 6. in 10. majem (preglednica 42). Prašenje 
moških socvetij je nastopilo nekaj dni bolj zgodaj – med 12. aprilom (Č 2/1) in 27. aprilom 
(Jarc, PH 31/3, T 15/1, T 8/7, G-139-32) v primerjavi s standardnimi sortami, kjer so mačice 
prašile med 25. (Franquette in 30. aprilom (Elit). Največ mačic (ocena 8) smo opazili na 
drevesih genotipov Č 6/7, NH 9/10 in Jarc. Med drevesi iz zadnje skupine, ki je bila posajena 
leta 2008, so vsa razvila ženske cvetove, moških socvetij pa ni razvil samo genotip EP-13.  
 
Rodnost smo ocenili z ocenami od 2,0 (zelo majhen pridelek glede na velikost krošnje) do 
8,0 (krošnja, na gosto obložena s plodovi). Starejša drevesa so imela skoraj praviloma bolje 
ocenjeno rodnost kot mlajša. Najboljšo oceno smo prisodili drevesom genotipa Č 6/4, ki so v 
povprečju rodila po 9,4 kg orehov, kar je samo za 0,2 kg/drevo manj kot drevesa standardne 
sorte Franquette. V skupini dreves, posajenih v letih 1997-98, je dobro rodil tudi genotip Č 
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5/3 (6,8 kg/drevo), najslabše – pod 1 kg/drevo pa NH 2/9 in NH 5/3 in NH 13/8. Med drevesi 
iz obdobja 2004-05 so se genotipi T 4/7, T 8/7 in T 15/12 po pridelku približali standardnima 
sortama Franquette in Parisienne. V najmlajši skupini pa izstopa genotip G-139-32, ki je dal 
skoraj dvakrat večji pridelek od standardne sorte Elit.     
 
Drevesa so rasla šibko do srednje bujno. Suša v maju in juniju je zavirala spomladansko rast 
mladik, pomanjkanje padavin v drugi in tretji dekadi avgusta pa je zaustavilo poletno rast 
poganjkov. Ta vpliv je bil najbolj izrazit pri genotipih NH 5/3, NH 5/8 ter G-120-17, kjer so bile 
mladike dolge le okrog 20 -30 cm. Zanimivo je, da je večina mlajših dreves iz zadnjih dveh 
skupin (2005 in 2008) kljub suši dokaj intenzivno rasla (ocene 6 – 8), pri štiriletnih drevesih 
genotipov EP-13 in G-139-32 so razvila celo preko meter dolge mladike (ocena za prirast 8,5 
oz. 9,0). Daleč največji obseg debla so imela najstarejša drevesa standardnih sort G-139 in 
Franquette, sledili so genotipi Č 5/3 iz leta 1997, NH 9/10 iz leta 1997, TE 6/18 iz leta 2004, 
T 7/6 iz leta 2005 ter standardna sorta Parisienne in genotip PE-13 iz leta 2008. Habitus 
dreves je bil pri večini proučevanih genotipov ocenjen z ocenami od 7 do 8, kar pomeni 
srednje do gosto obraščene krošnje z razprostrtimi ogrodnimi vejami. Samo pri genotipih MA 
2/1, PH 24/4, Osrečje in T 4/7 so ogrodne veje rasle bolj pokončno in je bila obraščenost 
redkejša. Podobne krošnje so imela tudi  mlada drevesa genotipov EP-8, EP-13in G-139-32, 
pa tudi standard iz te skupine, sorta Elit.  
 
Zdravstveno stanje dreves je bilo slabše kot nekaj preteklih let. Za 10-14 dni zgodnejši 
fenološki razvoj, zlasti brstenje, je pri večini genotipov sovpadal z nadpovprečnimi 
temperaturami, ki so vplivale na zgodnje okužbe z rjavo pegavostjo (Gnomonia leptostyla) in 
bakterijskim ožigom (Xanthomonas arboricola pv. juglandis). Genotipi Ć 6/4, Pukšič in TE 
9/13 so imeli največ rjave pegavosti na listih, NH 9/10 in Č 6/4 ter Pukšič pa na plodovih 
(preglednica 37). Bakterijski ožig je najbolj prizadel plodove genotipov Č 5/3, NH 9/10 in 
Pukšič ter zelene mladike genotipov Č 2/6, NH 9/10 in Č 6/4 ter obeh standardnih sort, 
Franquette in G-139. Po dobrem zdravstvenem stanju so izstopali genotipi Jarc, T 17/13, T 
8/7, T 16/7in G-120-17 ter standard, sorta Elit.  
 
Celi orehi v luščini so tehtali od 6,9 g (PH 26/6) do 17,6 g (NH 13/8) (preglednica 43). Zaradi 
izjemno toplega in sušnega vremena v zadnji dekadi junija in prvih dveh dekadah julija – v 
času, ko se velikost plodov najbolj intenzivno povečuje, so bili celi orehi za gram do dva lažji 
kot preteklo leto. Razvoj jedrc je ob obilnih padavinah vzadnji dekadi julija in v začetku 
avgusta potekal nekoliko bolj normalno. Jedrca so se bolj napolnila, tako da je bil njihov 
izplen za tri do deset odstotkov večji kot preteklo leto. Kar sedem genotipov je imelo vsaj 50 
odstotni izplen jedrca, najvišjega (54,5 %) smo izračunali pri križancu Elit x Petovio (EP-13) 
iz leta 2008. Večina genotipov ima rahlo hrapavo do skoraj gladko luščino. Hrapavost je 
nekoliko bolj izrazita le pri plodovih NH 9/10 (ocena 5,5) ter T 15/1 in T 15/12 (ocena 6,0). 
Samo plodovi genotipa EP-13 so po gladkosti luščine enaki standardni sorti G-139 (ocena 
8,0), ki velja za eno od sort z najbolj gladko luščino nasploh. Luščina je bila debela od 1,0 
mm (Č 5/3) do 2,0 mm (TE 8/15) in čvrsto do zelo čvrsto spojena na šivu. Izjema so bili 
plodovi genotipov T 15/12, PH 31/3 in TE 7/6, kjer je bila spojenost obeh polovičk luščine 
slabša, a še vedno zadovoljiva (ocene 5,5 oz. 6,0). Jedrca so se v vseh primerih lepo ločila 
od luščine (ocene 7 – 8,0). Pri genotipih TE 7/6T 15/1 in T 15/12 je bila ločljivost jedrc celo 
zelo lahka (ocena 8,5), tako kot pri standardni sorti Franquette. Jedrca so bila svetlo rjave 
barve, pri genotipih NH 2/1, NH 2/9, NH 12/6NH 9/10 in Č 2/1 nekoliko rumenkasta (ocena 
6,5), pri genotipu EP-13 pa najlepša, zelo svetlo rjava (ocena 8,5).           
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Preglednica 42: Preizkušanje orehov, preselekcioniranih iz avtohtonih populacij, leto 2011, kolekcijski nasad MB-VIII, sajeno 1994 - 2008   
 

Vrh cvetenja Zdravstveno stanje (1 - 9) Rastna doba 
(datum) moški cvet ženski cvet Gnomonia l. Pseud.  j. 

Sorta oz. tip 

začetek konec datum ocena datum ocena 

Rodnost 
ocena 
(cm) 

Pridelek 
(g/drevo) 

Prirast 
ocena 
(1 - 9) 

Obseg 
debla 
(cm) 

Habitus 
ocena 
(1 - 9) 

list plod plod pog. 

Franquette(s)  ** 20. 4. 29. 10. 25. 4. 8,0 7. 5. 7,7 6,7 9580,0 6,7 92 8,0 6,7 7,0 7,0 6,3 

G-139 (s) ** 10. 4. 27. 10. 24.4. 7,5 24.4. 8,0 5,0 2607,5 6,0 105 8,0 7,0 6,5 7,0 6,5 

Č 2/6  *** 10. 4. 25. 10. 16. 4. 7,0 27. 4. 6,5 6,5 1667,5 5,5 74 8,0 6,0 6,5 6,0 6,5 

Č 6/7  *** 8. 4. 22. 10. 22. 4. 8,0 24. 4. 7,0 7,0 2165,0 5,0 80 8,0 6,0 6,0 6,0 7,0 

NH 2/9  *** 10. 4. 21. 10. 25. 4. 6,5 24. 4. 6,5 3,5 575,0 6,5 66 7,0 5,5 7,0 6,0 7,0 

NH 5/3 *** 10. 4. 21. 10. 25. 4. 7,0 24. 4. 6,0 4,0 810,0 3,0 66 7,0 6,0 7,0 6,0 7,0 

NH 12/6 *** 10. 4. 27. 10. 15. 4. 7,0 27. 4. 7,0 7,5 4425,0 6,0 73 8,0 6,5 7,0 6,5 7,0 

NH 2/1 *** 11. 4. 28. 10. 18. 4. 6,0 26. 4. 7,0 7,0 4237,5 5,5 79 8,0 6,5 7,0 6,5 7,0 

Č 5/3 *** 12. 4. 10. 10. 25. 4. 7,0 24. 4. 8,0 6,0 6805,0 7,0 83 8,0 6,0 7,0 5,0 7,0 

NH 5/8 *** 10. 4. 21. 10. 25. 4. 7,0 24. 4. 6,0 4,0 2645,0 3,0 66 7,0 6,0 7,0 6,0 8,0 

NH 9/10  • 7. 4. 24. 10. 22. 4. 8,0 20. 4. 7,0 6,5 466,0 6,0 83 7,0 6,0 5,5 5,0 6,5 

Č 6/4  • 10. 4. 23. 10. 13. 4. 7,0 27. 4. 7,0 8,0 9385,0 4,5 62 7,5 4,5 5,5 6,5 6,5 

Osrečje  • 7. 4. 25. 10. 18. 4. 5,0 26. 4. 7,5 3,0 2460,0 7,5 56 6,5 6,5 7,0 6,0 7,0 

Č 2/1  •• 8. 4. 24. 10. 12. 4. 6,0 27. 4. 7,0 7,0 3995,0 6,0 55 7,0 6,0 6,0 6,0 7,0 

NH 13/8  •• 9. 4. 20. 10. 22. 4. 7,5 24. 4. 7,0 2,5 200,0 6,5 78 8,0 5,5 6,5 6,5 7,0 

MA 2/1  •• 8. 4. 22. 10. 14. 4. 7,0 27. 4. 7,0 5,5 3515,0 6,5 68 6,0 5,5 6,0 6,0 7,0 

Pukšič  •• 3. 4. 18. 10. 21. 4. 7,0 26. 4. 8,0 7,0 2290,0 5,0 49,5 7,0 4,0 4,0 5,0 7,0 

Jarc (I/7)  ••• 9. 4. 20. 10. 27. 4. 8,0 27. 4. 8,0 7,0 2470,0 4,0 46 8,0 7,0 6,0 7,0 8,0 

PH 24/4  ♦ 10. 4. 27. 10. 26. 4. 4,3 2. 5. 5,7 2,3 25,0 6,0 48 6,3 5,0 6,3 6,3 7,0 

PH 26/6 ♦ 9. 4. 16. 10. 24. 4. 5,3 25. 4. 5,0 3,7 790,0 4,7 44 6,7 5,7 7,0 6,3 7,0 

PH 31/3 ♦ 11. 4. 20. 10. 27. 4. 3,7 27. 4. 5,7 2,3 247,5 6,3 45 7,0 6,0 7,0 7,0 7,0 

TE 7/6 ♦ 8. 4. 19. 10. 15. 4. 4,0 26. 4. 5,0 5,0 647,5 5,5 39 7,8 6,0 7,0 6,5 7,0 

TE 10/16 ♦ 10. 4. 22. 10. 20. 4. 3,0 27. 4. 5,0 3,0 620,0 6,0 38 7,0 6,0 7,0 7,0 7,0 
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Preglednica 42 (nadaljevanje): Preizkušanje orehov, preselekcioniranih iz avtohtonih populacij, leto 2011, kolekcijski nasad MB-VIII, sajeno 1994 - 

2008  
 
TE 6/18 ♦ 10. 4. 19. 10. 17. 4. 3,0 27. 4. 6,0 6,0 715,0 5,0 53 8,0 6,0 7,0 6,0 7,0 

TE 8/15 ♦ 9. 4. 19. 10. 20. 4. 3,0 26. 4. 5,5 3,5 950,0 5,0 38 7,0 5,5 6,0 6,5 7,0 

TE 9/13 ♦ 10. 4. 18. 10. 25. 4. 4,0 26. 4. 6,0 3,0 955,0 5,0 45 7,0 4,0 6,0 7,0 7,0 

Franquette (s) ♦ 17. 4. 20. 10. 27. 4. 5,0 10. 5. 5,5 5,0 1345,0 7,0 44 7,0 7,0 7,0 6,5 7,0 

T 15/1 ♦♦ 9. 4. 19. 10. 27. 4. 6,0 24. 4. 6,5 3,5 722,5 6,0 34 7,5 6,5 7,0 7,0 8,0 

T 15/12 ♦♦ 10. 4. 25. 10. 21. 4. 7,0 3. 5. 6,0 3,5 1015,0 6,0 33 7,0 6,5 6,5 7,0 8,0 

T17/13 ♦♦ 11. 4. 23. 10. 20. 4. 2,5 29. 4. 4,5 4,0 882,5 7,0 33 7,5 7,0 7,0 7,0 8,0 

T17/20 ♦♦ 8. 4. 17. 10. 24. 4. 4,0 25. 4. 5,7 2,0 76,7 6,7 35 7,3 5,3 6,7 6,7 7,3 

T 4/7 ♦♦ 8. 4. 21. 10. 22. 4. 3,0 27. 4. 5,5 3,5 1215,0 6,5 36 6,5 5,5 6,0 7,0 7,5 

T 8/7 ♦♦ 9. 4. 24. 10. 27. 4. 2,5 25. 4. 4,5 4,5 1185,0 6,5 40 8,0 7,0 7,0 7,0 8,0 

T 16/7 ♦♦ 8. 4. 20. 10. 25. 4. 4,0 26. 4. 4,5 3,5 475,0 5,0 41 8,0 7,0 6,0 7,0 8,0 

T 7/6 ♦♦ 10. 4. 28. 10. 18. 4. 3,5 27. 4. 5,0 3,0 580,0 7,0 43 7,5 6,5 7,0 6,0 7,0 

Parisienne  (s) ♦♦ 22. 4. 22. 10. 26. 4. 3,0 5. 5. 7,0 3,0 1190,0 7,0 34,5 7,0 6,0 7,0 7,0 8,0 

EP-8  ◊ 12. 4. 27. 10. 3. 5. 1,5 23. 4. 3,5 1,5 30,0 6,5 19 5,0 7,0 7,0 7,0 7,5 

EP-13 ◊ 11. 4. 26. 10. / / 1. 5. 2,0 1,0 45,0 8,5 20 6,0 7,0 / / 8,0 

G-120-17 ◊ 11. 4. 24. 10. 20. 4. 2,0 27. 4. 4,0 2,0 110,0 3,0 14 7,0 6,0 7,0 7,0 8,0 

G-139-32 ◊ 12. 4. 23. 10. 27. 4. 1,5 24. 4. 3,0 2,0 630,0 9,0 16 6,0 6,5 - - 8,0 

Elit (s) ◊ 15. 4. 24. 10. 30. 4. 2,0 6. 5. 5,0 3,0 380,0 5,0 23 6,0 6,0 7,0 7,0 8,0 
 
 
(s) - standard, ** - sajeno 1995, *** - sajeno 1997, • - sajeno 1998, 
•• - sajeno 1999, ••• - sajeno 2001, ♦ - sajeno 2004, ♦♦ - sajeno 2005, ◊ - sajeno 2008 
 
/ - ni podatka 
 
1 – najnižja ocena za opazovano lastnost 
9 – najvišja ocena za opazovano lastnost 



 54 

Preglednica 43: Pomološke lastnosti v nasadu preselekcioniranih genotipov oreha, MB/VIII, leto 2011 
 
 Sorta oz. tip Višina 

ploda 
(mm) 

Širina 
ploda 
(mm) 

Debelina 
ploda 
(mm) 

Masa 
ploda 

(g) 

Masa 
jedrca 

(g) 

Izplen 
jedrca 

(%) 

Površina  
luščine 

(1-9) 

Debelina 
luščine 
(mm)        

Spojenost 
luščine na 
šivu (1-9)      

Ločljivost 
jedrca       
(1-9) 

Barva kože 
jedrca  
 (1-9) 

Franquette(s)  ** 41,5 31,6 31 12,0 5,5 45,83 7,0 1,3 7,5 8,5 7,5 
G-139 (s)  ** 36,7 32,3 31,9 12,0 5,1 44,35 8,0 1,3 7,5 8,0 7,5 
Č 2/6  ***   32,3 28,9 31,2 9,5 4,3 45,26 7,5 1,3 8,0 7,0 7,0 
Č 5/3  *** 36,8 30,8 31,5 10,2 5,1 50,00 7,5 1,0 7,0 7,0 7,5 
Č 6/7  *** 33,4 29,4 31,2 10,2 5,1 50,00 7,0 1,4 7,0 8,0 7,0 
NH 2/1  *** 35,8 29,0 29,4 10,9 4,8 44,04 7,5 1,7 8,0 7,5 6,5 
NH 2/9  *** 30,0 27,8 27,4 8,1 3,3 40,74 7,0 1,6 8,0 7,0 6,5 
NH 5/3  *** 32,4 25,8 27,6 8,4 3,3 39,29 7,0 1,8 8,0 7,0 7,0 
NH 5/8  *** 33,9 27,7 30,1 9,7 4,3 44,33 6,5 1,5 8,0 7,0 7,0 
NH 12/6  *** 33,3 28,6 27,7 9,3 4,9 52,69 7,0 1,4 8,0 7,0 6,5 
Osrečje  • 34,5 30,7 29,8 9,9 4,2 42,42 7,5 1,4 8,0 7,5 7,0 
NH 9/10  • 41,4 35,3 38,5 17,1 6,5 38,01 5,5 1,9 7,0 7,5 6,5 
Č 6/4  • 33,6 27,5 27,8 7,9 3,7 46,84 7,0 1,3 8,0 7,5 7,0 
NH 13/8  ••  43,8 34,6 38,2 17,6 6,4 36,36 6,5 1,8 8,0 7,0 8,0 
Č 2/1  •• 31,4 28,8 31,2 9,3 4,0 43,01 7,5 1,3 8,0 8,0 6,5 
MA 2/1  •• 36,2 28,7 29,9 10,9 4,9 44,95 7,0 1,4 7,0 7,5 7,0 
Pukšič •• 37,5 33,9 33,7 11,3 5,8 51,33 7,5 1,2 7,0 8,0 7,5 
Jarc ••• 31,1 28,7 28,6 8,8 3,5 39,77 7,5 1,4 7,0 7,0 7,0 
TE 6/18 ♦ 39,6 30,3 29,5 12,4 5,1 41,13 7,0 1,9 8,0 7,0 7,0 
PH 24/4♦  34,7 32,8 36,1 11,7 3,8 32,48 6,5 1,8 8,0 6,5 7,0 
PH 26/6♦ 33,2 27,2 26,7 6,9 3,0 43,48 7,5 1,2 7,0 7,5 7,0 
PH 31/3♦ 33,9 30,6 31,2 9,6 4,2 43,75 7,0 1,5 6,0 7,0 7,5 
T 4/7♦♦ 35,9 31,6 33,5 10,3 4,5 43,69 7,0 1,5 7,0 8,0 8,0 
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Preglednica 43 (nadaljevanje): Pomološke lastnosti v nasadu preselekcioniranih genotipov oreha, MB/VIII, leto 2011 
 
TE  6/18 ♦ 39,6 30,3 29,5 12,4 5,1 41,13 7,0 1,9 8,0 7,0 7,0 

TE  7/6 ♦ 39,9 31,9 33,1 15,2 4,8 31,58 7,5 1,1 6,0 8,5 7,0 

Franquette ♦ 40,0 30,9 29,2 10,9 5,2 47,71 7,0 1,4 7,0 8,5 8,0 

T 8/7♦♦ 48,5 35,2 35,6 15,6 6,8 43,59 6,5 1,6 8,0 7,5 7,0 

TE  8/15 ♦ 39,7 32,3 34,4 14,2 5,1 35,92 7,0 2,0 8,0 7,0 7,5 

TE  9/13 ♦ 36,7 29,2 30,2 9,2 3,9 42,39 7,5 1,3 8,0 7,5 7,0 

T 15/1 ♦♦ 45,3 35,4 36,1 15,3 5,7 37,25 6,0 1,8 6,0 8,5 7,5 

T 15/12 ♦♦ 46,5 34,9 36,9 15,8 5,6 35,44 6,0 1,4 5,5 8,5 7,5 

T 16/7 ♦♦ 47,1 35,5 35,6 15,8 6,5 41,14 7,0 1,5 8,0 8,0 7,5 

T 17/13 ♦♦ 42,8 31,0 31,9 11,5 4,0 34,78 7,0 1,6 7,0 7,5 7,5 

T  17/20♦♦ 39,9 31,3 35,2 12,2 5,2 42,62 6,5 1,0 6,5 8,0 7,5 

EP–8 ◊ 37,0 31,8 33,4 10,3 5,2 50,49 7,5 1,0 7,5 8,0 7,5 

EP–13 ◊ 35,7 31,3 32,7 10,1 5,5 54,46 8,0 1,0 7,5 8,0 8,5 

Elit ◊ 31,1 26,5 28,3 7,6 3,4 44,74 7,5 1,3 8,0 8,0 7,5 
 
 
(s) - standard, * - sajeno 1994, ** - sajeno 1995, *** - sajeno 1997, • - sajeno 1998,  
•• - sajeno 1999, ••• - sajeno 2001, ♦ - sajeno 2004, ♦♦ - sajeno 2005, ◊ - sajeno 2008 
 
1 – najnižja ocena za opazovano lastnost,  
9 – najvišja ocena za opazovano lastnost  
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Počehova / Maribor 
 
V približno 30 let starem nasadu, ki vključuje preko 600 dreves, vzgojenih iz semena 
neznanega izvora, smo 22. aprila 2011 pregledali, v kateri fenološki fazi se nahajajo drevesa. 
Pri 63 drevesih so se iz terminalnih brstov že razvili majhni zeleni listi (fenofaze Ff1-Ff3), 
petdeset genotipov je imelo rdečkaste, komaj odgnale liste (fenofaza Df2), sedem (št. 66, 
449, 253, 104, 40, 35 in 36) pa jih je imelo še zaprte terminalne brste. Glede na čas brstenja 
nekaterih uveljavljenih sort oreha, lahko 63 genotipov iz omenjene prve skupine prištevamo 
med srednje pozne, 50 genotipov iz druge skupine je odgnalo v rangu poznih sort, sedem 
genotipov iz tretje skupine pa spada med zelo pozne. Za nadaljnja bolj natančna opazovanja 
je zanimivih vseh 120 genotipov, še zlasti 50 poznih in sedem zelo poznih.  
 
Pomološko analizo smo opravili pri 219 vzorcih. V preglednici 44 navajamo rezultate meritev 
za pet zelo poznih (*) in deset poznih genotipov (**) ter 12 zgodnejših genotipov, ki so imeli 
vsaj 10 g težke cele orehe in/ali minimalni izplen jedrca 45 % (●). 
 
Vsi zelo pozni genotipi so imeli drobne orehe s povprečno maso od 6,9 (št. 35) do 8,3 g (št. 
66 in 104) ter zelo variabilnim izplenom jedrca (od 37,4 % do 48,6 %). Pri poznih genotipih 
so bili orehi težki od 8,2 g (št. 132) do 12,5 g (št. 102), izplen jedrc pa je znašal od 45,7 % do 
kar 56,1 %. Med srednje poznimi in še zgodnejšimi analiziranimi genotipi ni bilo takih z 
izjemno povprečno maso orehov v luščini, pet izmed njih pa je imelo vsaj 50 ali več odstoten 
izplen jedrc. Po površini luščine se vzorci niso prav veliko razlikovali med sabo. Najbolj 
gladko luščino (ocena 8,0) so imeli plodovi št. 132 in 450 (ocena 8,0), po debelini luščine pa 
sta izstopala na eni strani vzorec št. 102 (1,1 mm), na drugi strani pa vzorec št. 220 (1,7 
mm). Luščina je bila v vseh primerih dobro spojena na šivu, razen pri plodovih št. 487, kjer je 
bil šiv slabše zaprt (ocena 5,5). Pri plodovih št. 36, 120, 132 in 574 so se jedrca izvrstno 
ločila od pregrad in iz olesenele luščine, pri čemer smo dobili predvsem cele polovičke. 
Barva jedrc je bila od rahlo rumenkaste do svetlo rjave oz. zelo svetlo rjave (vzorec št. 487). 
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Preglednica 44: Pomološke lastnosti 27 orehov v nasadu Počehova/Maribor v letu 2011                                                                         
 

Sadilno 
mesto 

Masa  
ploda  

(g) 

Masa 
jedrca 

(g) 

Izplen  
jedrca  

(%) 

Površina 
luščine 

(1-9) 

Debelina 
luščine 
(mm) 

Spojenost  
luščine  
na šivu 

(1-9) 

Ločljivost 
jedrca 
(1-9) 

Barva 
kože 

jedrca        
(1-9) 

32● 11,2 5,6 50,0 7,0 1,3 7,0 7,0 7,0 

35* 6,9 3,3 46,7 7,0 1,3 6,5 7,8 7,0 

36* 7,4 3,6 48,6 7,0 1,2 6,5 8,0 7,0 

40* 8,9 3,7 41,2 7,0 1,6 6,5 5,8 7,0 

41** 9,3 4,3 45,7 6,8 1,3 7,5 7,3 7,3 

45** 8,9 4,1 46,3 7,3 1,3 7,0 6,5 7,5 

54** 8,6 4,0 46,6 6,8 1,4 6,5 6,7 7,2 

66* 8,3 3,1 37,4 7,5 1,4 7,5 6,0 6,3 

71● 11,3 5,1 45,1 7,0 1,4 7,0 5,0 7,0 

75** 10,1 4,9 48,5 6,5 1,2 7,0 7,0 6,5 

80** 9,0 4,4 48,9 7,5 1,4 4,0 6,0 7,0 

84● 11,5 5,4 47,0 6,5 1,3 6,0 6,5 6,5 

102** 12,5 5,8 46,4 6,0 1,1 6,0 6,0 7,0 

104* 8,3 3,8 45,8 7,0 1,2 7,0 7,5 7,5 

120** 10,9 5,1 46,8 7,5 1,2 8,0 8,0 7,0 

121● 12,3 5,9 48,0 6,5 1,3 6,0 7,0 6,0 

132** 8,2 4,6 56,1 8,0 1,2 6,5 8,0 7,0 

149● 10,2 5,2 51,0 7,5 1,3 6,5 7,5 7,0 

213** 9,3 4,9 52,7 7,5 1,2 6,0 7,5 6,0 

220● 11,5 5,4 47,0 7,5 1,7 6,5 7,5 6,0 

273● 11,0 5,0 45,5 7,5 1,3 7,0 6,5 6,0 

387** 10,8 5,0 46,3 6,0 1,4 7,0 6,5 6,0 

450● 10,6 5,0 47,2 8,0 1,3 7,0 6,0 7,0 

487● 10,6 5,1 47,1 6,3 1,4 5,5 7,5 8,0 

501● 10,1 5,1 50,5 7,5 1,4 7,0 7,5 6,5 

574● 10,8 5,3 49,1 7,0 1,2 7,5 8,0 7,0 

576● 10,0 5,1 51,0 7,5 1,2 7,0 7,5 7,0 

 
● – zgoden genotip z vsaj 10 g težkimi celimi orehi in/ali minimalnim izplenom jedrca 45 %  
** - pozen genotip 
*  - zelo pozen genotip     
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KOSTANJ 
 
Različne lokacije po Sloveniji 
 
V dveh lokalnih populacijah domačega kostanja v Beli Krajini smo nabrali vzorce 44 dreves. 
Nadpovprečno toplo junijsko vreme z devetimi padavinskimi dnevi v prvih dveh dekadah in 
sušnimi ter vročimi dnevi in zelo hladnimi nočmi v zadnji dekadi so slabo vplivali na cvetenje 
in oprašitev kostanja. Kasnejše menjavanje vročinskih obdobij z neurji in obilnim deževjem 
ter nadpovprečno topel in suh september so imeli za posledico zgodnje dozorevanje in zelo 
drobne kostanje. Težki so bili od 4,71 g (Suhor 23) do 10,77 g (S-263). V preglednici 45 
navajamo rezultate analize plodov za devet genotipov, ki so imeli vsaj 9,5 g težke plodove. 
Samo pri enem izmed njih so bili plodovi težji od 10 g in jih je bilo 93 v 1 kg (S-263). Barva 
luščine (perikarpa) je bila od temno rjave (ocena 3) do rdeče rjave (4) in črno rjave (5). Štirje 
genotipi so imeli vzdolžne priže na perikarpu (ocena 1), pet pa jih je bilo brez njih (ocena 2). 
Po obliki so bili plodovi široko ovalni (ocena 2) ali okroglasti (3) ali transverzalno eliptični (4), 
kar je tipično za marone. Pri vseh plodovih se je semenski ovoj (episperm) nekoliko zajedal v 
samo jedro – najbolj (ocena 5) pri genotipih S-263, A-79 in B-73, najmanj (ocena 2) pa pri S-
248, S-85 in BK-1. Genotipa S-85 in B-73 sta imela nekaj plodov s po dvema jedroma, pri 
ostalih pa so bili plodovi monoembrionalni.             
 
Preglednica 45: Pomološke lastnosti 9 kostanjev iz populacij v Beli Krajini, leto 2011  
 

Dimenzije ploda  Selek. 
številka 

višina 
(mm) 

širina 
(mm) 

deb. 
(mm) 

Masa 
ploda 

(g) 

Št. 
plodov 
v 1 kg 

Barva 
ploda 
(1 - 5) 

Prižavost 
perikarpa 

(1 / 2) 

Oblika 
ploda 
(1 - 5) 

Penetracija 
episperma 

(1 - 9) 

Embri- 
onija 
(1 / 2) 

S-248 28,2 30,9 17,1 9,4 106,4 5 2 4 2 1 

S-263 31,0 31,0 18,5 10,8 92,6 5 2 2 5 1 

S-17/1 26,7 31,3 18,9 10,0 100,0 4 2 4 4 1 

S-77 27,1 31,0 18,4 9,4 106,4 3 2 4 3 1 

S-85 28,6 31,2 17,3 9,6 104,2 5 2 4 2 2 

A-79 28,8 31,2 17,0 9,2 108,7 4 1 4 5 1 

B-73 28,6 31,1 17,7 9,4 106,4 4 1 2 5 2 

BK-1  29,6 30,6 16,8 9,3 107,5 3 1 3 2 1 

S-10  28,4 31,9 17,1 9,5 105,3 4 1 2 4 1 
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OLJKA 
 
Različne lokacije v Slovenski Istri in Goriških Brdih 
 
Na celotnem območju Slovenske Istre smo začeli z odbiranjem sort in tipov oljk jeseni 1998. 
V letih, ki so sledila, smo odbrali in opisali več različnih sort in tipov oljk, označili kraj 
posameznega drevesa in fotografirali drevo ter plodove na drevesu. Prav tako smo 
fotografirali tudi plodove, liste in socvetja. V opazovanja je bilo vključenih skupno 155 rastlin 
(od 1998 dalje, brez kolekcije Purissima). Posamezne rastline smo ločili v tri različne 
skupine:  
 
• sorte, ki smo jih uspeli določiti (vsaka sorta je zastopana z eno rastlino),   
• rastline iste sorte na različnih lokacijah, ki smo jih uspeli določiti, 
• rastline, ki jih nismo uspeli določiti kot sorto oziroma kot njen tip.  
 
Izvajanja vseh potrebnih meritev in opisovanj bomo za vsako sorto oziroma tip delali vsaj 3 
leta, saj zunanje razmere v veliki meri vplivajo na posamezne lastnosti. Od leta 2000 dalje 
smo dali večji poudarek sorti Istrska belica, zato smo v opazovanja vključili še dodatnih 33 
dreves te sorte na različnih lokacijah. Med pridelovalci se namreč velikokrat omenjajo razlike 
znotraj te sorte, zato smo želeli ugotoviti ali res obstajajo razlike med različnimi tipi sorte 
Istrska belica. V letu 2001 smo ugotovili, da so razlike med opazovanimi genotipi Istrske 
belice minimalne. Ravno zaradi majhnih razlik tako znotraj sorte Istrska belica in znotraj 
nekaterih drugih sort bi bilo nujno potrebno razjasniti tako genetske razlike kot tudi razlike 
med oljem med posameznimi tipi, v kolikor razlike so. Tako kot v prejšnjem letu smo tudi v 
letu 2011 opravili nekatera opazovanja tudi v nasadu. V letu 2011 smo izmerili socvetja, 
prešteli število cvetov v socvetju in opisali socvetja (47) ter izvedli meritve listov (14), plodov 
in koščic (70). Stehtali smo posamezne plodove in koščice ter izračunali razmerje med 
obema. Rastline, liste, plodove in koščice smo opisali po sistemu UPOV in RESGEN. 
  
Tako kot pri kolekcijskih nasadih smo tudi pri nekaterih drugih sortah določali težo plodov, 
indeks zrelosti in dobit olja v oljarni. V preglednici 46 so podani rezultati za posamezne sorte 
in tipe na različnih lokacijah. Med opazovanimi vzorci so velike razlike v debelini ploda. 
Najtežji plodovi so pri vzorcu NN Debela Sosson (6,35 g), med težjimi pa so še NN Oblica 
Pridav in NN 1/16, po drugi strani pa je bilo v opazovanju kar nekaj vzorcev oljk, ki imajo 
plodove lažje od 2 g  (7 vzorcev od 32). Za večino sort je za doseganje primerne oljevitosti in 
kakovosti priporočljivo obiranje pri indeksu zrelosti (MI) 3,5, vendar je bilo že v številnih 
študijah ugotovljeno, da to ne velja za vse sorte. Iz podatkov omenjene preglednice je 
razvidno, da je oljevitost vezana predvsem na sorto, kajti med opazovanimi vzorci imamo 
nekatere z visokim indeksom zrelosti in nizko dobitjo (NN Črnica Dol, 4,5 – 10,7 %), druge pa 
z nizkim indeksom zrelosti in visoko dobitjo (NN Al 13/1, 1,8 – 17,5 %). Tudi v letu 2011 je 
imel vzorec NN Al 13/1 visoko dobit  olja (takoj za sorto Istrska belica). Najvišjo dobit je imel 
vzorec NN Mišnica Mil (19,6 in 19,8 %), najnižjo pa vzorca NN Debela Sosson (6,6%) in NN-
1/12 (6,8%). 
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Preglednica 46: Dobiti oljčnega olja v laboratorijski oljarni ter podatki o povprečni masi  
                          ploda in indeksu zrelosti sort oz. tipov oljk iz različnih lokacij v letu 2011 
 

Sorta / Tip  Lokacija Masa ploda 
(g) 

Indeks zrelosti 
(0 - 7) 

Delež 
olja 
(%) 

Drobnica Lama 2,36 1,00 16,10 
Gemlik Plovanija 3,98 2,63 18,12 
Gemlik Plovanija 3,30 3,65 17,60 
Picual Lama 2,66 0,55 9,33 
Picual Lama 2,56 0,20 10,98 
Picual Lama 3,42 4,71 15,63 
NN 1/12 Strunjan 2,29 1,62 12,63 
NN -1/12 Strunjan 2,46 0,97 6,77 
NN 1/14 Strunjan 1,66 2,65 13,18 
NN -1/14 Strunjan 2,34 1,35 10,61 
NN 1/16 Strunjan 4,23 2,13 15,74 
NN -1/16 Strunjan 2,23 1,54 8,05 
NN 1/18 Strunjan 1,80 2,40 14,64 
NN -1/20 Strunjan 1,93 3,70 16,29 
NN -3/18 Strunjan 2,77 2,05 12,99 
NN -3/22 Strunjan 3,01 2,10 12,99 
NN -3/24 Strunjan 2,88 2,34 14,46 
NN Al 13/1 Beneša 2,18 1,81 17,46 
NN Črnica Brda Kritam Brda, Slavče 3,06 3,11 8,78 
NN Črnica Brda Spelipri Brda, Kozana 3,28 5,74 12,39 
NN Črnica Brda Zgelipri Brda, Kozana 2,35 2,65 14,27 
NN Črnica Dol Brda, Ceglo 2,75 4,53 10,70 
NN Debela Sosson Brda, Dobrovo 6,35 1,77 6,62 
NN Drobnica Brda Kritam Brda, Slavče 1,69 2,02 11,12 
NN Komuna - Krog Krog, Milok 2,34 2,56 13,37 
NN Korona Beneša 3,05 0,40 16,19 
NN Kro Kromberk 2,03 1,41 11,26 
NN Mišnica Mil Sv.Peter, Koščiči 1,96 3,85 19,85 
NN Mišnica Mil Sv.Peter, Koščiči 1,93 2,82 19,57 
NN Oblica Pridav Brda, Višnjevik 4,91 1,90 9,52 
NN Rumena Mil Sv.Peter, Koščiči 1,62 1,29 13,09 
NN Zvonko Brda 2,37 3,87 14,36 
 
MI (maturity index) = indeks zrelosti (stopnja zrelosti povprečnega vzorca 100 plodov):  
 
0 - zelena povrhnjica,  
1 - rumeno-zelena povrhnjica, 
2 - manj kot polovica povrhnjice obarvana,  
3 - več kot polovica povrhnjice obarvana,  
4 - cela povrhnjica obarvana, 
5 - povrhnjica obarvana, meso obarvano do polovice,  
6 - povrhnjica obarvana, meso več kot polovica,  
7 - meso obarvano do koščice. 
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OPISI SORT IN SELEKCIJ SADNIH RASTLIN, ZA KATERE SE JE PREIZKUŠANJE 
ZAKLJUČILO V LETU 2010 OZ. 2011 

 
Jablana  
 
(začetek preizkušanja 2004, zaključek 2011) 
 
Primiera* 
 
Ameriška sorta Primiera je križanec sort Zlati delišes x Coop 17 in izhaja iz žlahtniteljskega 
programa COOP (Cooperative breeding program). Glede na to, da je na škrlup odporna 
sorta, je bila mišljena kot ena od zamenjav za sorto Zlati delišes v ekološkem načinu 
pridelave jabolk. Rast drevesa sorte Primiera je dokaj umirjena in je primerljiva rasti Zlatega 
delišesa. Rodnost sorte je zelo dobra, plodovi so okrogle oblike in zeleno rumenega 
obarvanja. Dokaj dobro se skladišči, vendar po organoleptičnih lastnostih zaostaja za 
nekaterimi drugimi na škrlup odpornimi sortami.  
 
Santana*  
 
Nizozemska sorta Santana je križanec sorte Elstar s sorto Priscilla in je na škrlup odporna. 
Pri nas se je pokazala za še nekoliko bolj zgodnjo sorto, kot so literaturni podatki, saj 
dozoreva že v drugi polovici avgusta. Je zelo bujno rastoča sorta z dokaj velikimi in živo 
rdeče obarvanimi plodovi. Kot zanimivost velja povedati, da gre za sorto, ki je hipoalergena. 
Pri ljudeh, ki so sicer alergični na jabolka, povzroča minimalne alergije oz. teh znakov sploh 
ni. 
 
Collina*  
 
Nizozemska sorta Collina je križanec sorte Priscilla s sorto Elstar. Gre za zelo zgodaj zorečo 
na škrlup odporno sorto, ki zori v začetku avgusta, v izredno toplih letih lahko že konec julija. 
Rast drevesa je zelo bujna. Plodovi so srednje veliki do veliki ter rumeno rdečega obarvanja. 
Plod je izredno hrustljav in sočen ter prijetnega sladko kislega okusa. Glede na to, da gre za 
poletno sorto, se dokaj dobro skladišči.  
 
Nicoter* Kanzi® 
 
Belgijska sorta Nicoter je križanec sorte Gala s sorto Braeburn. Natančneje povedano sta 
starševski par sorte Nicoter Gala must (preliti tip iz skupine Gala) ter Braeburn Hidala 
(Hilwell). Rast drevesa je dokaj umirjena. Oblika plodov je okroglo kopasta, obarvanost pa 
rumeno rdeča. Organoleptične lastnosti uvrščajo sorto Nicoter med najkvalitetnejše sorte. 
Prav tako ima tudi zelo dobre skladiščne in izskladiščne lastnosti. Trži se pod imenom Kanzi.   
 
Nicogreen* Greenstar®  
 
Belgijska sorta Nicogreen je križanec poletne sorte Delcorf (Delbarestivale) s sorto Granny 
Smith. Rast drevesa je v primerjavi s sorto Nicoter nekoliko bujnejša. Sorta ima precej velike, 
včasih celo prevelike plodove. Obarvanost plodov ni povsem zelena, kar je bil eden od 
žlahtniteljskih ciljev sorte. Rodnost sorte je dobra do zelo dobra, izmenična rodnost ni 
izrazita. V času skladiščenja plodovi pogosto postanejo zelo voščeni. Čas zorenja sorte je v 
času sorte Zlati delišes, se pravi v sredini septembra. Blagovna znamka sorte je Greenstar.     
 
Fuji Raku Raku*  
 
Fuji Raku Raku je različek sorte Fuji, ki je v primerjavi z izhodiščno sorto precej bolje 
obarvan. Rdeča obarvanost ploda je prelita in tudi rahlo progasto razporejena. Plod je 
srednje velikosti, drevo je izrazito izmenično rodno. V primerjavi s številnimi različki sorte Fuji 
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je Fuji Raku Raku različku Fuji Kiku 8 še najbolj podoben. Plod odlikuje čvrsto, sladko in 
sočno meso ter dobre skladiščne lastnosti.    
 
Milwa* Diwa® Junami® 
 
Švicarska sorta Milwa je križanec sorte Elstar s križancem sort (Idared x Maigold). Drevo je 
dokaj umirjene in bolj počasne rasti. Plodovi so srednje velikosti, nekoliko manjši od plodov 
sorte Gala. So izrazito okrogle oblike, svetlo rdečega obarvanja ter s prisotno rjavostjo ob 
muhi. Skladišči se srednje dobro, plodovi dokaj hitro izgubljajo trdoto. Na trgu se pojavlja pod 
imenoma Diwa in Junami. Slednje je bolj razširjeno.  
 
La Flamboyante* Mairac® 
 
Švicarska sorta La Flamboyante je križanec sorte Gala s švicarsko sorto Maigold. Drevo je 
umirjene rasti in spominja na rast sorte Zlati delišes. Plod je srednje velik do velik ter rdeče 
obarvan. Meso ploda je čvrsto, hrustljavo in sočno. Kislina je dobro izražena. Skladišči se 
zelo dobro, plodovi ostajajo čvrsti tudi še po večmesečnem skladiščenju. Na trgu je sorta 
poznana z imenom Mairac.   
 
Sansa 
 
Novozelandska sorta Sansa je križanec sorte Gala s sorto Akane (Primrouge). Gre za zgodaj 
zorečo sorto, ki v večletnem povprečju zori med 15. in 20. avgustom. Rast drevesa je srednje 
bujna. Plod je ob zrelosti rumeno rdeče obarvan. Na plodovih je pogosto prisotna rjavost, ki 
ima velik razpon izraženosti (malo izrazita, srednje izrazita, zelo izrazita). Plodovi so 
sladkega okusa. Sorta Sansa je na škrlup visoko tolerantna, tako da se priporoča tudi za 
ekološki način pridelave jabolk. Skladiščna sposobnost plodov je za sorto, ki jo uvrščamo še 
med poletne sorte jabolk, dokaj dobra. 
 
Sliva  
 
(začetek preizkušanja 2003, zaključek 2010) 
 
Čačanska najbolja 
   
Srbska sorta, ki je nastala s križanjem sort  Wangenheimova in Požegače leta 1961. Sorta je 
v okoljskih razmerah Primorske (Bilje) cvetela srednje zgodaj, zorela pa je v drugi polovici 
avgusta. Povprečna masa ploda je bila 45,9 g. Kožica plodu je srednje debela, temno modre 
barve s svetlim poprhom. Barva mesa je zlato rumena, meso je sočno, srednje čvrsto do 
čvrsto, s slabo izraženo aromo, kislo do kislo sladkega okusa. Splošna ocena ploda je bila 
med leti različna, od ocene slabo do ocene prav dobro.  Povprečni pridelek na drevo je bil od 
0,4 do 38,6 kg/drevo. Rodnost sorte Čačanska najbolja je bila podobna kot pri sorti Stanley.  
Po literaturnih virih je sorta tolerantna za šarko. Predvsem zaradi slabih pomoloških lastnosti 
sorte ne priporočamo za pridelavo. 
 
Čačanska rana      
 
Nastala je leta 1961 kot križanec sort  Wangenheimova in Požegača (Čačak, Srbija). Zgodaj 
cvetoča sorta, ki je bila v SC Bilje zrela konec junija ali v začetku julija. Masa ploda je bila od 
47,6 do 61,0 g. Kožica je srednje debela, modro vijolične barve s svetlim poprhom. Meso je 
zeleno rumene do svetlo rumene barve, sočno, srednje čvrsto, srednje aromatično in sladko 
kislega okusa. Sorta je bila glede splošnega vtisa plodov največkrat ocenjena z oceno prav 
dobro. Povprečni pridelek na drevo je bil od 2,0 kg/drevo do 16,1 kg/drevo. Prednost te sorte 
je zgodnja zrelost.  
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Herman 
 
Sorta Herman je nastala na Švedskem s križanjem sort Czar in Ruth Gerstetter. Sorta cveti 
pozno, plodovi pa so zreli že konec junija ali začetek julija. Povprečna masa ploda je bila od 
31,4 do 36,5 g. Kožica je srednje debela do tanka, modro vijolične barve s svetlim poprhom. 
Meso je sočno, srednje čvrsto, srednje aromatično in kislo sladkega okusa. Plodovi sorte 
Herman so bili vsako leto ocenjeni z oceno prav dobro. Povprečni pridelek na drevo je bil od 
1,5 do 18,5 kg/drevo (2009), kar je bilo manj kot pri standardni sorti Stanley in podobno kot 
pri zgodnji sorti Čačanska rana. Glede na podatke iz literature je sorta tolerantna za šarko. 
Zreli plodovi hitro odpadajo. Zanimiva, zgodaj zoreča sorta.  
 
Jojo  
 
Nemška sorta, ki je nastala s križanjem sort Ortenauer in Stanley leta 1981. Sorta cveti 
zgodaj.  Povprečna masa ploda, merjena med preizkušanjem sort v SC Bilje,  je bila od 35,9 
do 67,0 g. Kožica je bila debela, modro vijolične barve, s svetlim poprhom.  Meso je zlato 
rumene do oranžno rumene barve, sočno do zelo sočno, čvrsto, srednje aromatično do zelo 
aromatično in kislo sladkega okusa. Povprečni pridelek na drevo je bil od 6,4 kg/drevo do 
24,5 kg/drevo, kar je več kot pri sorti Stanley. Pri tej sorti je bilo vsako leto veliko dvojnih 
plodov - "dvojčkov". Glede na podatke literaturnih virov je sorta Jojo hipersenzibilna za šarko 
(hipersenzibilna odpornost na šarko). To z drugimi besedami pomeni, da gre za sorto, ki naj 
bi bila popolnoma odporna proti ustreznim genotipom patogena – v našem primeru na šarko. 
 
Ontario 
 
Ontario je stara sorta slive iz ZDA. V pridelavi je že od leta od 1874.  Je avtofertilna sorta, ki 
cveti srednje zgodaj, zorela pa je v drugi polovici julija. Povprečna masa plodov je bila od 
43,4 do 54,2 g. Kožica je debela, rumeno zelene barve s svetlim poprhom. Meso je sočno, 
srednje čvrsto, zeleno rumene barve, večinoma srednje aromatično in sladko kislega okusa. 
Sorta neenakomerno zori. Povprečni pridelek na drevo je podoben kot pri sorti Stanley, od 
1,6 do 40,6 kg/drevo. Plodovi so bili glede splošnega vtisa plodu največkrat ocenjeni z oceno 
dobro. Glede na podatke iz literature je sorta tolerantna za šarko. Sorta Ontario ima zeleno 
rumeno barvo kožice, zato so plodovi za slovenski trg neprivlačni. Sorte ne priporočamo za 
širitev.  
 
Pitestean 
 
Sorta je romunskega porekla. Nastala je s križanjem sort (Tuleu gras x Pêche) x Early Rivers 
leta 1981. Pitestean cveti in zori srednje zgodaj. Povprečna masa ploda je bila od 40,2 g do 
54,2 g (odvisno od posameznega leta). Kožica je srednje debela, temno modre barve s 
svetlim poprhom. Meso je zlato rumene do zeleno rumene barve, srednje čvrsto do čvrsto, 
sočno, kislo do kislo sladkega okusa. Povprečni pridelek na drevo je bil od 11,9 do 43,9 
kg/drevo, kar pomeni, da je sorta bolj rodna kot sorta Stanley. Glede na podatke iz literature 
je sorta tolerantna za šarko. Sorte ne priporočamo za širjenje zaradi pogostega pojava 
trpkosti plodov. 
 
Valjevka 
 
Sorta je bila vzgojena na Inštitutu v Čačku (Srbija). Nastala je leta 1959 kot križanec sort 
Agen 707 in Stanley. Valjevka  je srednje zgodaj cvetoča sorta, ki zori konec avgusta. 
Povprečna masa ploda je bila od 26,8 do 32,4 g. Kožica je debela, temno modre do vijolično 
modre barve s svetlim poprhom. Meso je zeleno rumene do zlato rumene barve, manj sočno, 
čvrsto, srednje aromatično in kislo sladkega okusa. Povprečni pridelek na drevo je bil v času 
preizkušanja od 6,5 do 21,3 kg/drevo. Plodovi sorte Valjevka so bili glede splošnega vtisa 
ocenjeni z oceno prav dobro. Glede na podatke iz literature je sorta tolerantna za šarko. 
Zaradi slabe rodnosti je ne priporočamo za širjenje.   
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Oreh  
 
(selekcija 1989 – 1995, začetek preizkušanja 1994, zaključek 2010) 
 
Selekcija oreha je potekala v letih 1989 – 1995, in sicer na osnovi razpisanega natečaja za 
zbiranje kakovostnih orehov v slovenskem prostoru. Prva skupina devetih kakovostnih 
genotipov, ki smo jih odbrali iz različnih lokalnih populacij na terenu, je bila vegetativno 
razmnožena in v letih 1994 in 1995 posajena v kolekcijski nasad v Mariboru. Z opazovanji in 
meritvami smo končali ob koncu leta 2010. V poročilu navajamo osnovne opise odbranih 
slovenskih selekcij. 
 
Erjavec 
 
Po poreklu je sejanec domačega oreha iz Ivančne Gorice. Odžene srednje pozno (7 dni pred 
sorto Franquette in dva dni za sorto G-139). Rast drevesa je bujna, habitus razprostrt. 
Cvetenje je protoginično (ženski cvetovi so časovno pred moškimi socvetji) z visokim 
odstotkom časovnega prekrivanja obeh vrst cvetov (homogamija). Rodnost je lateralna, 
pridelek je obilen in stalen. Drevo je malo občutljivo za orehovo črno pegavost 
(Xanthomonas arboricola pv. juglandis). Plod je okroglasto podolgovate oblike, majhne do 
srednje velikosti, v povprečju težak 8,7 g in ima 52,6  odstotni izplen jedrca. Luščina je dokaj 
gladka, dobro spojena na šivu, svetlo rjave barve. Jedrce je svetlo in se srednje lahko izlušči.  
 
Raduha – 2 
  
Izvorno drevo raste na Tratah pri Lenartu in je domnevno srbskega porekla. Odžene zelo 
zgodaj – 14 dni pred sorto Franquette in šest dni pred sorto G-139. Rast drevesa je srednje 
bujna, krošnje imajo odprt do nekoliko pokončen habitus. Je srednje do malo občutljiv za 
orehovo črno pegavost. Cvetenje je protandrično – moška socvetja so časovno pred 
ženskimi cvetovi. Plod je podolgovato eliptičen, velik, s povprečno maso 10,8 g in 54,6 
odstotnim izplenom jedrca. Luščina je dokaj gladka, rjavkasto sivkaste barve. Jedrce je 
temnejše barve in se lepo izlušči.   
 
Remšak 
 
Po poreklu je sejanec, zrasel v Meljskem dolu v Mariboru. Zelo zgodaj odžene - 15 dni pred 
sorto Franquette in sedem dni pred sorto G-139. Drevo bujno raste in ima razprostrt habitus. 
Cvetenje je izrazito protandrično – moška socvetja v celoti cvetijo pred ženskimi cvetovi. 
Tako poganjki kot plodovi so malo do srednje občutljivi za orehovo črno pegavost. Plod je 
prikupne okroglaste oblike z gladko in svetlo luščino. Je droben do srednje velik, s povprečno 
maso 8,2 g in samo 37,6 odstotnim izplenom jedrca. Jedrce je svetlo rjavo in se zelo lepo 
loči od luščine in jedrnih pregrad.  
 
Krnc 
 
Gre za sejanca neznanega porekla iz Novega mesta. Odganja pozno, kot sorta Franquette. 
Drevo je srednje bujne rasti z razprostrtim habitusom. Cveti pozno, moška socvetja so pred 
ženskimi cvetovi (protandrija). Ima intermediarni način tvorbe plodov – rodni so enoletni 
poganjki na dveletni osnovi. Pridelek je srednji in stabilen iz leta v leto. Drevo je srednje 
občutljivo za orehovo črno pegavost. Plod je široko podolgovato eliptičen, droben do srednje 
velik, s povprečno maso 9,9 g in 46,1 odstotnim izplenom jedrca. Luščina je gladka, z 
močnim šivom, svetle barve. Tudi jedrce je svetlo in se zelo lepo izlušči.  
 
Golhleb 
 
Golhleb je sejanec neznanega izvora iz Savinjske doline. Drevo odžene zelo zgodaj – 17 dni 
pred sorto Franquette in devet dni pred sorto G-139. Drevo raste srednje bujno do bujno in 
ima razprostrt habitus. Cvetenje je homogamno – moške mačice prašijo istočasno, kot 
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cvetijo ženski cvetovi. Je precej občutljiv za orehovo črno pegavost. Plod je visok, 
podolgovato valjaste oblike, velik do zelo velik, v povprečju težak 13,3 g in ima 44,5 odstotni 
izplen jedrc. Luščina je rahlo razbrazdana in svetla, solidno spojena na šivu. Jedrce je svetlo 
rjavo in dobro izlušči.  
 
Zdole – 59 
 
Gre za sejanec, ki je bil vzgojen iz semena neznanega izvora v Mariboru. Drevo raste v 
nasadu v Zdolah pri Krškem. Odžene srednje pozno do pozno – dva do šest dni pred sorto 
Franquette, Drevo raste bujno in zelo čokato, krošnja je srednje razprostrta in zračna. Cveti 
protandrično. Rodnost je intermediarna, obilna in redna. Je malo občutljiv za bakterijsko črno 
pegavost oreha.   Plod je podolgovate, nekoliko oglate, pri vrhu zašiljene oblike, velik, s 
povprečno maso 10,2 - 12,3 g in 42 - 48 odstotnim izplenom jedrca. Površina luščine je 
svetlo rjava in gladka, polovički sta zelo čvrsto spojeni na šivu. Jedrce je svetlo in se lepo 
izlušči.   
 
Zdole – 60 
 
Je sejanec. Izvorno drevo, ki je bilo vzgojeno in kupljeno v Mariboru, raste v Zdolah pri 
Krškem. Odžene pozno – dva do štiri dni pred sorto Franquette. Rast je šibkejša, habitus 
dokaj pokončen z redkejšimi krošnjami. Cveti protandrično. Rodi na lateralnih brstih, rodnost 
je srednja in redna. Drevo je malo občutljivo za orehovo črno pegavost. Plod je podolgovato 
eliptičen, srednje velik do velik, s povprečno maso 9,1 - 10,2 g in 44 - 50 odstotnim izplenom 
jedrca. Luščina je svetlo rjava in gladka s čvrstim in gladkim šivom. Jedrce je svetlo in se 
lepo izlušči.  
 
Zdole – 61 
 
Je sejanec, ki je bil vzgojen in kupljen v Mariboru. Sadika je bila posajena v Zdolah pri 
Krškem. Odžene srednje pozno, kot sorta G-139. Rast drevesa je šibkejša, s srednje 
pokončnim habitusom. Cveti protandrično do homogamno. Rodnost je intermediarna, 
pridelek srednji. Drevo je srednje občutljivo za orehovo črno pegavost. Plod je podolgovato 
eliptičen, širši pri osnovi in zožen pri vrhu. Je velik, s povprečno maso 10,4 - 11,1 g in 45 - 52 
odstotnim izplenom jedrca. Luščina je svetla, gladka, s srednje čvrsto spojenim šivom. 
Jedrce je svetlo in se zelo lahko loči od luščine in jedrnih pregrad.   
 
Zdole – 62 
 
Izvorno drevo je sejanec, vzgojen in kupljen v Mariboru. Raste v Zdolah pri Krškem. Odžene 
pozno, kot sorta Franquette. Drevo je srednje bujne rasti z zelo pokončnim habitusom. 
Cvetenje je homogamno. Rodnost je intermediarna, srednje obilna in redna. Občutljivost za 
orehovo črno pegavost je majhna. Plod je oglato okroglast, širši in srednje velik do velik, s 
povprečno maso 9,5 - 11 g in 41 - 47 odstotnim izplenom jedrca. Luščina je dokaj gladka, 
čvrsto spojena na šivu, svetle barve. Tudi jedrce je svetlo in se zelo lepo izlušči.   .  
 
Jagoda  
 
(začetek preizkušanja 2008, zaključek 2010)   
 
Record* 
 
Sorta Record je italijanskega izvora, križanka sort Idea x Marmolada. Skrižana je bila leta 
1992, v pridelavi pa je od leta 2005. Rast je bujna. Plod je velik, stožčasto srčaste oblike, 
srednje trden, zelo svetlo oranžno rdeče barve, sladko kislega, povprečnega okusa. 
Primerna je za gojenje v nerazkuženih in manj založenih tleh. Tolerantna je na črno pegavost 
jagod in pepelasto plesen, občutljiva pa na rdečo listno pegavost in oglato listno pegavost. 
Zori zelo pozno, 14 dni za sorto Miss. V rastnih razmerah osrednje Slovenije je začetek 
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zorenja zelo pozen, od začetka do sredine junija, odvisno od vremenskih razmer. Pridelki so 
zelo visoki, okus pa povprečen.  
 
Adria* 
 
Italijanska sorta Adria je srednje bujne, robate rasti. Zori zelo pozno. Plod je pravilno 
stožčasto okrogel, rdeče oranžno obarvan s srednje trdno povrhnjico. Okus je srednje dober 
do zelo dober.  Ker je odporna na koreninske bolezni, jo lahko sadimo v nerazkužena in težja 
tla. Dobro prenaša tudi alkalna tla. Občutljiva je na pepelasto plesen in belo listno pegavost  
ter zelo občutljiva na zimsko pozebo. V rastnih razmerah osrednje Slovenije je začetek 
zorenja srednje pozen do pozen, odvisno od vremenskih razmer. Pridelki so nizki do srednje 
visoki. V optimalnih rastnih razmerah je okus zelo dober, v slabših rastnih pogojih pa 
povprečen.  
 
Galia  
 
Sorta Galia je zelo pozna italijanska sorta. Rast je zelo močna, gosta in visoka. Pridelek je 
zelo visok. Plodovi so veliki do zelo veliki, stožčaste do srčaste oblike, na močnih, dolgih in 
zelo trdnih pecljih. Trganje plodov je težko. Povrhnjica je svetlo oranžno rdeče barve. Je 
dobrega, sladko kislega okusa. Občutljiva je na pepelasto plesen in rdečo sadno pršico ter 
resarja. Odporna je na mraz. V rastnih razmerah osrednje Slovenije je začetek zorenja zelo 
pozen, od začetka do sredine junija, odvisno od vremenskih razmer. Pridelki so srednji do 
visoki, okus pa povprečen.  
 
Irma*  
 
Gre za večkrat rodno sorto italijanskega izvora, križanko sort Don in selekcije 89.33.1. V 
pridelavi je od leta 2003. Rast je zelo bujna. Plodovi so veliki, stožčasti ali izdolženo 
stožčasti. Povrhnjica je trdna, rdeča in zelo svetleča. Meso je svetlo rdeče, srednje trdno, 
dobro, ne preveč sladko. Pri prevelikem pridelku sta trdnost mesa in okus slaba. Primerna je 
predvsem za jesensko pridelavo v zemlji in v substratih. Sorta je tolerantna na pegavosti, 
srednje občutljiva na pepelasto plesen, črno pegavost jagod in bakterioze. V 
spomladanskem času jo lahko pridelujemo na prostem in v zaščitenem prostoru. V rastnih 
razmerah osrednje Slovenije je začetek zorenja zgoden. Pridelki so zelo visoki, okus pa 
povprečen. 
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SLIKOVNA PRILOGA 
 
 

 
 

Sorta Sansa zori v povprečju med 15. in 20. avgustom. Gre za sorto, ki je na škrlup visoko 
tolerantna. (foto: B. Godec) 

 
 

 
 
Čas zorenja sorte Santana (Elstar x Priscilla) je koncem avgusta. Sorta je na škrlup odporna, 

plodovi so prevladujoče kiselkastega okusa. (foto: B. Godec) 
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Švicarska sorta La Flamboyante zori nekaj dni za Zlatim delišesom. Plodovi so ognjeno 
rdeče obarvani, lenticele so dokaj izrazite. Tržno ime sorte je Mairac.  

(foto: B. Godec) 
 

 
 

Sorta Valjevka (Agen 707 x Stanley) je bila vzgojena na Inštitutu za sadjarstvo v Čačku. Pri 
nas se je pokazala za slabo rodno sorto. (foto: V. Usenik)    
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Sorta Ontario je stara sorta slive iz ZDA. Plodovi so ob zrelosti zeleno rumeno obarvani. 
(foto: V. Usenik) 

 

 
 

Nemška sorta Jojo (Ortenauer x Stanley) naj bi bila popolnoma odporna na šarko. Meso 
plodov je oranžno rumene do zlato rumene barve. Kožica je debela, modro vijolične barve ter 

s svetlim poprhom. (foto: V. Usenik) 
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Plodovi italijanske sorte Record (Idea x Marmolada) so stožčasto srčaste oblike. Čas zorenja 
sorte je pozen, 14 dni za sorto Miss. (foto: D. Koron) 

 

  
 

Pridelek pozno zoreče sorte Galia je zelo visok. Trganje plodov je dokaj zahtevno, saj so 
peclji zelo trdni. (foto: D. Koron)  


