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UVOD 
 
Strokovna naloga Introdukcija in selekcija sadnih rastlin in vinske trte 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 za opisno sortno listo in strokovna naloga Selekcija in vzgoja novih 
sort sadnih rastlin in vinske trte. Naročnik in financer strokovnih nalog je Ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, koordinator naloge je 
Kmetijski inštitut Slovenije. V letu 2009 smo preizkušanje novih sort sadnih rastlin v 
naših pedoklimatskih razmerah 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 po Sloveniji. V okviru druge strokovne naloge poteka vzgoja novih 
sort sadnih rastlin. To delo se s poudarkom na selekciji in determinaciji avtohtonih 
tipov trenutno izvaja pri orehu, kostanju in oljki. 
 
Poročilo za opravljeno delo v letu 2009 je, tako kot že v prejšnjih dveh letih, 
vsebinsko razdeljeno v dva dela. Večinski del predstavlja poročilo opravljenega dela 
strokovne naloge Posebno preizkušanje sort za opisno sortno listo – sadjarski del. 
Drugi del je poročilo opravljenega dela strokovne naloge s področja vzgoje novih sort 
sadnih rastlin.    
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POSEBNO PREIZKUŠANJE SORT SADNIH RASTLIN 
 
V preglednici 1 so predstavljene lokacije preizkušanja po posameznih sadnih vrstah 
z letom sajenja ter številom sort oz. različkov, ki so bili v preizkušanju v letu 2009.  
 
Preglednica 1: Sadna vrsta, lokacija, leto sajenja in število sort sadnih rastlin oz. njihovih 

različkov v preizkušanju v letu 2009 
 

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 
Sadjarski center Gačnik, 2005 8 
Brdo pri Lukovici, 2006 7 
Brdo pri Lukovici, 2007 11 
Brdo pri Lukovici, 2008 4 

Jablana 

Brdo pri Lukovici, Sadjarski center Gačnik, 2008 
(podlage) 13 

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 

Sadjarski center Gačnik, 2001 9 
Sadjarski center Bilje, 2003 10 
Sadjarski center Gačnik, 2003 7 
Brdo pri Lukovici, 2003 10 

Sliva 

Biotehniška fakulteta Ljubljana, 2008 4 
Maribor, 1995, 2003, 2005, 2007 19 
Kapele / Brežice, 1997 5 
Levič / Slovenska Bistrica, 1998  8 
Voličina / Lenart, 2001 5 

Oreh 

Knezdol / Trbovlje, 2003 2 
Maribor, 1998, 2008  12 Leska 
Črešnjevec / Slovenska Bistrica, 2007 3 
Janče / Litija 1996, 2006 8 
Smlednik, 2008 (podlage) 6 

Kostanj 

Janče, 2009 4 
Strunjan, 1995 – 1998 28  Oljka 
Purissima, 2004 – 2006 42 

Kaki Sadjarski center Bilje, 2000 8 
Brdo pri Lukovici, 2006, 2007 7 Jagoda 
Brdo pri Lukovici, 2008 5 

Malina Brdo pri Lukovici, 2004 5 

Ameriška borovnica Drenov grič, 2005 5 
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JABLANA 
 
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). Podatki za trdoto, suho snov, škrobno vrednost, kislino ter izračunani 
Streifov indeks (indeks zrelosti) za leto 2009 so podani v preglednicah 2 in 3. 
  
Preglednica 2: Rezultati laboratorijske analize plodov v letu 2009, Brdo pri Lukovici, sajeno 

spomladi 2004 
 

Brdo pri Lukovici 

Sorta datum 
analize 

trdota 
(kg/cm2) 

suha snov 
(ºBrix) 

škrobna 
vrednost 

(1-10) 

Streifov 
indeks x 1000 

Collina – odp. 10. avg. 4,1 13,5 9,7 31,3 

10. avg. 6,3 14,4 5,5 79,5 

17. avg. 5,8 14,2 6,9 59,2 Sansa 

24. avg. 6,9 15,0 7,1 64,8 

10. avg. 7,1 12,8 4,0 138,7 

31. avg. 5,7 14,4 6,6 60,0 Santana – odp. 

7. sep. 6,3 14,7 6,9 62,1 

9. sep. 8,0 13,8 3,3 175,7 
Milwa (Diwa) 

28. sep. 7,3 16,1 8,5 53,3 

9. sep. 9,2 13,5 5,2 131,1 

16. sep. 10,0 14,2 6,1 115,4 

22. sep. 8,6 14,7 7,4 79,1 

La Flamboyante 
(Mairac) 

28. sep. 8,5 15,3 7,4 75,1 

16. sep. 9,1 14,2 4,7 136,4 

22. sep. 8,3 14,2 5,7 102,5 

28. sep. 7,9 14,7 7,1 75,7 
Nicoter (Kanzi) 

13. okt. 7,5 16,1 7,9 59,0 

16. sep. 6,9 11,9 3,2 181,2 

22. sep. 7,0 11,9 5,4 108,9 

28. sep. 6,8 12,3 4,4 125,6 

Nicogreen 
(Greenstar) 

6. okt. 6,4 12,5 6,5 78,8 

Primiera 6. okt. 8,4 13,8 9,1 66,9 
 

odp. – na škrlup odporna sorta  
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Preglednica 3: Rezultati laboratorijske analize plodov v letu 2009, SC Gačnik, sajeno  
spomladi 2004 

 
Sadjarski center Gačnik 

Sorta datum 
analize 

trdota 
(kg/cm2) 

suha 
snov 

(ºBrix) 

škrobna 
vrednost 

(1-10) 

Streifov 
indeks x 

1000 

kislina 
(g/l) 

Sansa 17. avg. 6,1 12,4 6,2 79,3 4,8 

Santana – odp. 24. avg. 6,0 10,9 6,5 84,7 8,5 

Milwa (Diwa) 15. sep. 7,2 12,0 5,7 105,3 5,5 

La Flamboyante 
(Mairac) 16. sep. 7,5 12,6 6,1 97,6 8,2 

Nicoter (Kanzi) 21. sep. 7,9 12,8 5,8 106,4 6,8 

Nicogreen 
(Greenstar) 15. sep. 7,3 10,8 4,0 169,0 5,8 

 

odp. – na škrlup odporna sorta  
 
 
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 različke: 
Baigent Gala Brookfield, Braeburn Mariri Red, Red Delcorf Eversdijk ter dva različka sorte 
Fuji, to sta Heisei Fuji (Beni Shogun) in 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). Rezultati pomoloških analiz za leto 
2009 so prikazani v preglednicah 4 in 5.  
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Preglednica 4: Rezultati laboratorijske analize plodov v letu 2009 v peti rastni dobi, Brdo pri 
Lukovici, sajeno spomladi 2005 

 
Brdo pri Lukovici 

Sorta datum 
analize 

trdota 
(kg/cm2) 

suha snov 
(ºBrix) 

škrobna 
vrednost 

(1-10) 

Streifov 
indeks x 

1000 
Red Delcorf 
Eversdijk 10. avg. 5,4 13,3 9,2 44,1 

31. avg. 7,2 13,8 4,7 111,0 

7. sep. 7,0 14,7 6,5 73,3 

16. sep. 7,0 15,0 7,3 63,9 
Civni (Rubens) 

22. sep. 6,3 14,7 8,9 48,2 

31. avg. 8,4 13,5 6,7 92,9 Baigent Gala 
Brookfield  

9. sep. 7,4 14,7 8,7 57,9 

31. avg. 8,9 15,3 3,7 157,2 

7. sep. 7,9 16,3 7,3 66,4 
Dalinbel  
(Antares) – odp. 

16. sep. 6,9 15,9 8,2 52,9 

24. avg. 8,7 13,5 7,4 87,1 

31. avg. 7,9 14,2 9,1 61,1 
Rubinstep 
(Pirouette) – odp. 

9. sep. 7,7 15,0 9,5 54,0 

31. avg. 7,1 13,5 7,3 72,0 
Bellida 

7. sep. 6,5 13,8 8,0 58,9 

31. avg. 8,3 13,3 7,6 82,1 
Elise 

7. sep. 8,1 14,4 7,7 73,1 

Heisei Fuji  
(Beni Shogun) 7. sep. 6,2 14,4 7,7 55,9 

28. sep. 8,3 13,5 5,6 109,8 

6. okt. 7,3 14,7 7,3 68,0 Caudle (Cameo) 

13. okt. 7,3 15,3 8,3 57,5 
 

odp. – na škrlup odporna sorta  
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Preglednica 5: Rezultati laboratorijske analize plodov v letu 2009 v peti rastni dobi, SC 
Gačnik, sajeno  spomladi 2005 

 
Sadjarski center Gačnik 

Sorta datum 
analize 

trdota 
(kg/cm2) 

suha 
snov 

(ºBrix) 

škrobna 
vrednost 

(1-10) 

Streifov 
indeks x 

1000 

kislina 
(g/l) 

Red Delcorf 
Eversdijk 8. avg. 5,9 12,1 9,8 49,8 4,8 

Bellida 3. sep. 7,0 11,6 6,9 87,5 3,2 

Baigent Gala 
Brookfield 21. avg. 8,8 10,6 5,3 156,6 3,5 

Dalinbel  
(Antares) – odp. 31. avg. 7,7 11,6 6,8 97,6 7,0 

Civni (Rubens) 27. avg. 6,6 11,3 5,5 106,2 5,6 

Elise 31. avg. 8,4 11,8 6,6 107,9 8,1 

Heisei Fuji  
(Beni Shogun) 14. sep. 6,0 12,3 8,0 61,0 1,5 

Rubin Fuji 2. okt. 6,5 12,0 8,1 66,9 4,1 

Caudle (Cameo) 18. sep. 7,5 11,4 5,2 126,5 5,6 
 

odp. – na škrlup odporna sorta  
 
 
Sadjarski center Gačnik, 2005 
 

V Sadjarskem centru Gačnik smo spomladi leta 2005 z namenom dodatnega preizkušanja 
posadili več perspektivnih novih jablanovih sort. Posajene sorte so v nadaljevanju naštete, v 
oklepaju je podano število posajenih sadik: Nicoter (180), Nicogreen (180), Cameo (180), 
Milwa (120), La Flamboyante (180), Gala Schniga (120), Civni (100) in Dalinbel (150). Z 
dodatnim preizkušanjem želimo priti do tehnološko pomembnih informacij o sorti kot so: 
potreba po redčenju, posebnosti glede rezi, posebnosti glede odpornosti oz. občutljivosti na 
bolezni in drugo.     
 
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 (Topaz x Zlati delišes), Sirius 
(Topaz x Zlati delišes), Luna (Zlati delišes x Topaz), Orion (Topaz x Otava) in Ametyst (Nela 
x Vista bella). V letu 2009 smo za nekatere izmed teh sort naredili analizo plodov. Rezultati 
so prikazani v preglednici 6.  
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Preglednica 6: Rezultati laboratorijske analize plodov v letu 2009, Brdo pri Lukovici, sajeno  
spomladi 2006 

 
Brdo pri Lukovici 

Sorta datum 
analize 

trdota 
(kg/cm2) 

suha snov 
(ºBrix) 

škrobna 
vrednost 

(1-10) 

Streifov 
indeks x 

1000 

22. sep. 7,0 15,7 3,3 135,1 
Sirius – odp. 

28. sep. 7,0 16,1 7,4 58,8 

22. sep. 8,0 13,8 2,1 276,1 

28. sep. 7,7 14,2 4,1 132,3 Luna – odp. 

6. okt. 7,6 14,7 4,8 107,7 

22. sep. 7,1 15,0 6,5 72,8 

28. sep. 6,3 16,1 7,7 50,8 Orion – odp.  

6. okt. 6,1 16,1 8,8 43,1 

22. sep. 8,5 15,3 3,3 168,4 

28. sep. 7,8 15,9 7,6 64,5 Opal – odp. 

6. okt. 8,2 16,8 7,6 64,2 
 

odp. – na škrlup odporna sorta  
 
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 Crimson Crisp (Coop 39), 9 sadik na škrlup odporne sorte Rudenis ter 13 sadik na 
škrlup odporne sorte Skaistis. 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 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 2009 smo 
opravili pomološke analize nekaterih sort. Rezultati so podani v preglednici 7. 
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Preglednica 7: Rezultati laboratorijske analize plodov v letu 2009, Brdo pri Lukovici, sajeno 
spomladi 2007 

 

Brdo pri Lukovici 

Sorta datum 
analize 

trdota 
(kg/cm2) 

suha snov 
(ºBrix) 

škrobna 
vrednost 

(1-10) 

Streifov 
indeks x 1000 

Rudenis – odp. 10. avg. 4,5 15,9 10,0 28,3 

10. avg. 6,0 12,5 10,0 48,0 

24. avg. 6,1 14,0 9,8 44,5 Skaistis – odp.  

31. avg. 5,5 13,5 10,0 40,7 

7. sep. 6,8 15,9 9,2 46,5 Dalinip  
(različek Pinove) 16. sep. 6,9 16,1 9,3 46,1 

7. sep. 9,0 15,3 8,7 67,6 Crimson Crisp 
(Coop 39) – odp. 16. sep. 8,8 15,7 8,8 63,7 

 

odp. – na škrlup odporna sorta  
 
Brdo pri Lukovici, 2008  
 
V sadovnjaku Kmetijskega inštituta Slovenije smo v letu 2008 nadaljevali s trendom sajenja 
novih in tržno zanimivih jablanovih sort. Za namen posebnega preizkušanja smo posadili 4 
na škrlup odporne jablanove sorte. To so sorte Summerfree, Golden Orange, Brina in 
Delfloga (Florina x Gala Royal). Vsaka izmed sort je posajena s 100 sadikami. Način oskrbe 
sadik in njihovega varstva pred boleznimi in škodljivci bo potekal v skladu s Pravilnikom o 
ekološki pridelavi jabolk. V letu 2009 smo opravili prve pomološke analize. Rezultati so 
podani v preglednici 8.  
 
Preglednica 8: Rezultati laboratorijske analize plodov v letu 2009, Brdo pri Lukovici, sajeno 

spomladi 2008 
 

Brdo pri Lukovici 

Sorta datum 
analize 

trdota 
(kg/cm2) 

suha snov 
(ºBrix) 

škrobna 
vrednost 

(1-10) 

Streifov 
indeks x 1000 

24. avg. 7,8 15,3 6,5 78,4 Summerfree – 
odp.  31. avg. 7,5 15,0 7,0 71,4 

22. sep. 8,2 13,5 4,8 126,5 

28. sep. 8,3 15,3 5,4 100,5 
Golden Orange – 
odp. 

6. okt. 7,7 15,5 6,8 73,1 

22. sep. 9,9 15,0 8,4 78,6 

28. sep. 9,4 15,3 9,1 67,5 Delfloga – odp. 

6. okt. 9,2 15,7 9,8 59,8 

 
odp. – na škrlup odporna sorta  
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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.    
 
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 (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 
največ propadla drevesa na podlagi Fox. 
 
V letu 2009 smo vsem sadikam izmerili obseg debla. Največji obseg debla so imele sadike 
sorte Viljamovka na podlagi Farold 40, sledijo sadike na lastnih koreninah in Fox. Pri sorti 
Konferans so imele največji obseg debla sadike na podlagi Farold 40 ter kutina BA 29. Pri 
sorti Abate fetel so imele največji obseg debla sadike na podlagi kutina BA 29, Farold 40 in 
sejanec hruške (preglednica 9). 
 
Preglednica 9: Povprečni obseg debla hrušk v letu 2009, lokacija Bilje, sajeno 2007 
 

Povprečni obseg debla (cm) 
Podlaga/Sorta 

Viljamovka Konferans Fetelova 

Sejanec hruške 7,6 9,2 9,7 

Kutina MA 7,6 10,1 8,8 

FOX 8,6 10,5 8,2 

Farold 40 – Daygon 12,5 11,8 10,1 

Lastne korenine 10,5 10,2 9,6 

Kutina BA 29 7,8 10,9 11,5 
 
V tretjem letu po sajenju smo imeli prvi pridelek. Največji pridelek je imela sorta Viljamovka, 
najmanjšega pa sorta Fetelova. Tako število plodov kot tudi pridelek na drevo sta bila pri 
sorti Viljamovka največja na podlagah Farold 40 - Daygon in kutina BA 29, pri sorti 
Konferans na podlagi kutina MA in pri sorti Fetelova na podlagi Farold 40 in kutina BA 29. 
Podatki so podani v preglednici 10.   
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Preglednica 10: Povprečno število plodov na drevo v letu 2009 na lokaciji Bilje, sajeno 2007 
 

Povprečno število plodov na drevo 
Podlaga/Sorta 

Viljamovka Konferans Fetelova 

Sejanec hruške 11 3 7 

Kutina MA 17 30 4 

FOX 10 11 3 

Farold 40 – Daygon 34 6 11 

Lastne korenine 8 2 6 

Kutina BA 29 32 15 12 
 

 
Pri sorti Viljamovka je bil pridelek od 1,6 do 5,5 kg/drevo, pri sorti Konferans od 0,4 do 3,1 
kg/drevo in pri sorti Fetelova od 0,6 do 2,7 kg/drevo (preglednica 11). 
 
Preglednica 11: Povprečen pridelek na drevo v kg v letu 2009 na lokaciji Bilje, sajeno 2007 
 

Povprečen pridelek na drevo (kg) 
Podlaga/Sorta 

Viljamovka Konferans Fetelova 

Sejanec hruške 2,0 0,6 1,5 

Kutina MA 3,4 6,4 1,1 

FOX 1,9 2,3 0,6 

Farold 40 – Daygon 4,8 0,7 2,0 

Lastne korenine 1,6 0,4 1,3 

Kutina BA 29 5,5 3,1 2,7 
 
Poudariti je potrebno, da gre za prvi pridelek, to je pridelek v prvem letu rodnosti. Pridelek 
nad 5 t/ha je dosegla sorta Viljamovka na podlagah Farold 40 in kutina BA 29. Pridelek pod 1 
t/ha je imela sorta Konferans na podlagah sejanec, Farold 40 in lastne korenine ter sorta 
Fetelova na podlagi Fox (preglednica 12).  
 
Preglednica 12: Preračunani povprečni pridelek na hektar v t v letu 2009, lokacija Bilje, 

sajeno 2007 
 

Povprečni pridelek/ha (t) 
Podlaga/Sorta 

Viljamovka Konferans Fetelova 

Sejanec hruške 2,5 0,7 1,9 

Kutina MA 4,2 8,0 1,4 

FOX 2,4 2,9 0,8 

Farold 40 – Daygon 6,0 0,9 2,5 

Lastne korenine 2,0 0,4 1,6 

Kutina BA 29 6,8 3,8 3,4 
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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 pričeli v letu 2008 in ga nadaljevali v letu 2009. Sorta 
Redhaven je na deviških tleh na vseh podlagah začela cveteti 27. 3. 2009, vrh cvetenja pa je 
bil 2. 4. 2009, na utrujeni tleh pa je na vseh podlagah začela cveteti 26. 3. 2009, vrh cvetenja 
pa je bil 1. 4. 2009. Podlage niso vplivale na čas cvetenja sorte Redhaven. Na utrujenih tleh 
je sorta Redhaven zacvetela 1 dan prej kot na deviških tleh. Na deviških tleh smo sorto 
Redhaven na vseh podlagah obirali 16. 7. 2009 (prvo obiranje) in 21. 7. 2009 (drugo 
obiranje). Na utrujenih tleh smo sorto Redhaven na vseh podlagah obirali 3 krat, in sicer 
prvič 17. 7. 2009, drugič 22. 7. 2009 in tretjič 27. 7. 2009. 
 
Preglednica 13: Preizkušanje različnih podlag pri sorti Redhaven na utrujenih in deviških tleh; 

Bilje, sajeno 2005 
 
Podlaga Tip tal Obseg debla 

(cm) 
Število plodov 

na drevo 
Pridelek na  

drevo  
(kg) 

Pridelek  
(t/ha) 

GF 677 Utrujena 25,1 179 29,0 36,2 

Sejanec Utrujena 21,0 148 23,4 29,2 

Monegro Utrujena 27,3 138 22,8 28,6 

Barrier Utrujena 26,1 182 29,2 36,5 

Cadaman Utrujena 22,8 192 26,5 33,1 

Adesoto Utrujena 22,7 156 25,1 31,4 

Mrs 2/5 Utrujena 23,6 198 31,9 39,9 

Julior Utrujena 22,0 177 26,6 33,3 

Isthara Utrujena 18,0 179 26,7 33,4 

Penta Utrujena 21,8 187 27,8 34,8 

Tetra Utrujena 20,0 171 25,8 32,3 

GF 677 Deviška 21,8 171 26,0 32,5 

Sejanec Deviška 18,5 139 22,1 27,6 

Monegro Deviška 20,8 137 21,2 26,6 

Barrier Deviška 21,2 132 21,6 27,0 

Cadaman Deviška 18,7 164 24,1 30,1 

Adesoto Deviška 18,6 130 17,8 22,3 

Mrs 2/5 Deviška 16,8 136 19,2 24,0 

Julior Deviška 19,0 133 19,0 23,7 

Isthara Deviška 15,3 119 16,9 21,1 

Penta Deviška 16,4 133 19,1 23,8 

Tetra Deviška 18,2 138 20,4 25,5 

 
Iz preglednica 13 je razvidno, da so imele podlage na deviških tleh manjše obsege debla kot 
pa podlage na utrujenih tleh. Povprečni obseg debla pod 20 cm so imele podlage Isthara na 
utrujenih in deviških tleh ter podlage sejanec, Cadaman, Adesoto, Mrs 2/5, Julior, Penta in 
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Tetra na deviških tleh. Podobno kot pri obsegu debla je tudi pri številu plodov, pridelku na 
drevo in pridelku na hektar. Sorta Redhaven je imela večje število plodov in večji pridelek na 
utrujenih tleh kot pa na deviških tleh. Pridelek nad 30 t/ha smo imeli pri utrujenih tleh na 
podlagah GF 677, Barrier, Cadaman, Adesoto, Mrs 2/5, Julior, Isthara, Tetra in Penta ter na 
deviških tleh na podlagi GF 677 in Cadaman. Vse podlage pa so imele tako na deviških kot 
na utrujenih tleh pridelek nad 20 t/ha. Sorta Royal glory je tako na deviških tleh kot utrujenih 
tleh na vseh podlagah začela cveteti 23. 3. 2009, vrh cvetenja je bil 27. 3. 2009, konec 
cvetenja pa 8. 4. 2009. Podlage niso vplivale na čas cvetenja sorte Royal glory, prav tako 
tudi ne tla. Na deviških tleh smo sorto Royal glory na vseh podlagah obirali 6. 7. 2009 (prvo 
obiranje) in 13. 7. 2009 (drugo obiranje). Na utrujenih tleh pa smo sorto Royal glory na vseh 
podlagah obirali en dan kasneje – prvič 7. 7. 2009 in drugič 14. 7. 2009.  
 
Podlage pri sorti Royal glory na deviških tleh so imele manjše obsege debla kot podlage na 
utrujenih tleh. Povprečni obseg debla pod 20 cm je imela podlaga Isthara na utrujenih in 
deviških tleh. Podobno kot pri obsegu debla je tudi pri številu plodov na drevo. Sorta Royal 
glory je imela večje število plodov na deviških tleh. Število plodov na drevo manj kot 100 je 
imela sorta Royal glory na podlagah Monegro, Julior in Tetra na utrujenih tleh. Pridelek pod 
20 t/ha smo imeli pri utrujenih tleh na podlagah Monegro, Julior in Tetra, na deviških tleh pa 
na podlagi Monegro. Podlagi Barrier in Penta na deviških tleh sta dosegli pridelek nad 25 
t/ha, druge podlage pa so imele pridelek med 20 in 25 t/ha (preglednica 14).  
 
Preglednica 14: Preizkušanje različnih podlag pri sorti Royal glory na utrujenih in deviških tleh, 

Bilje, sajeno 2005 
 
Podlaga Tip tal Obseg 

debla (cm) 
Število plodov 

na drevo 
Pridelek na  
drevo (kg) 

Pridelek  
(t/ha) 

GF 677 Utrujena 28,2 116 17,3 21,6 

Sejanec Utrujena 25,3 123 18,3 22,9 

Monegro Utrujena 29,4 97 13,9 17,4 

Barrier Utrujena 27,7 118 18,5 23,2 

Cadaman Utrujena 29,1 106 16,8 21,0 

Adesoto Utrujena 24,9 110 16,6 20,7 

Mrs 2/5 Utrujena 21,2 113 17,3 21,7 

Julior Utrujena 22,1 92 11,9 14,9 

Isthara Utrujena 19,7 120 18,1 22,6 

Penta Utrujena 23,8 106 17,0 21,3 

Tetra Utrujena 20,4 95 13,7 17,1 

GF 677 Deviška 25,5 136 19,7 24,6 

Sejanec Deviška 23,5 128 19,0 23,7 

Monegro Deviška 25,9 101 14,4 18,0 

Barrier Deviška 24,3 154 22,2 27,8 

Cadaman Deviška 27,7 137 19,6 24,5 

Adesoto Deviška 23,9 129 18,6 23,3 

Mrs 2/5 Deviška 20,4 136 20,0 25,0 

Julior Deviška 20,7 139 17,6 22,0 

Isthara Deviška 17,7 125 16,4 20,5 

Penta Deviška 21,0 147 22,1 27,7 

Tetra Deviška 21,4 123 19,1 23,9 
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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 2009 je bilo vremensko povprečno leto. Breskve in nektarine so v letu 2009 cvetele od 
20. 3. do 12. 4.. Najzgodnejše po začetku cvetenja so bile sorte Rubirich, Crizia in Laura. 
Ocena cvetnega nastavka je pokazala, da so breskve in nektarine cvetele obilno, razen sort 
Rich may in Rubirich. Sorte Laura, Guerreira, Amiga in Maria Lucia so imele oceno nastavka 
cvetov 5, sorte Red moon, Crizia in Kaweah pa oceno 4.  Sorta Rubirich je imela cvetni 
nastavek ocenjen z oceno 3. Najslabši cvetni nastavek je imela sorta Rich may, in sicer 2. 
Najslabši nastavek plodov sta imeli sorti Rich may in Rubirich. V letu 2009 je bila 
najzgodnejša po času zorenja sorta Rich may, ki je začela zoreti 1. 6., sorte Rubirich, Crizia in 
Laura so začele zoreti 29. 6. Najbolj pozna po času zorenja je bila sorta Kaweah, ki smo jo 
obirali 19. 8. Podatki so zbrani v preglednici 15. 
 
Preglednica 15: Fenološka opazovanja breskev in nektarin v letu 2009, Bilje, sajeno spomladi 

2006 
 

Cvetenje Ocena nastavka Sorta 
 

začetek vrh konec cvetov plodov 

Čas zorenja 

Rich may (R) 23. 3. 1. 4. 7. 4. 2 2 1. – 15. 6. 

Rubirich (R) 20. 3. 24. 3. 1. 4. 3 2 29. 6. - 7. 7. 

Red moon (R) 21. 3. 30. 3. 7. 4. 4 4 17. – 20. 7. 

Kaweah (R) 30. 3. 3. 4. 12. 4. 4 4 19. – 25. 8. B
re

sk
ev

 

Crizia (B) 20. 3. 25. 3. 1. 4. 4 3 29. 6. - 1. 7. 

Laura (R) 20. 3. 27. 3. 8. 4. 5 5 29. 6. - 1. 7. 

Guerriera (R) 27. 3. 31. 3. 10. 4. 5 5 15. - 20. 7. 

Amiga (R) 28. 3. 1. 4. 9. 4. 5 5 17. – 20. 7. 

Maria Lucia (B) 23. 3. 1. 4. 9. 4. 5 5 29. 6. - 7. 7. N
ek

ta
rin

a 

Silver giant (B) 27. 3. 31. 3. 9. 4. 4 4 10. – 25. 8. 

 
(R) – rumenomesnata sorta  (B) – belomesnata sorta 
 
Ob obiranju smo prešteli plodove in jih stehtali (preglednica 16). V letu 2009 so zarodile vse 
sorte. Največji pridelek so imela drevesa sorte Guerreira in Amiga (26,2 t/ha in 24,0 t/ha). 
Sledijo sorti Laura s 23,9 t/ha in sorta Red moon z 21,2 t/ha. Najmanjši pridelek je imela 
sorta Rich may (2,4 t/ha). Pridelek pod 10 t/ha sta imeli še sorti Rubirich (7,6 t/ha) in Kaweah 
(8,7 t/ha). Ostale sorte so imele pridelek med 12 in 19 t/ha. Povprečno maso ploda nad 170 
g sta imeli sorti: Red moon in Silver giant, od 140 do 160 g pa Rubirich, Crizia in Guerreira. 
Njavečjo povprečno maso koščice so imele sorte Silver giant, Guerreira in Amiga, najmanjšo 
pa sorta Rich may.Sorte smo tudi degustacijsko ocenili. Sorta Redhaven je bila ocenjena kot 
prav dobra. Sorte Rich may, Red moon, Guerreira in Silver giant so bile ocenjene kot 
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odlične, kot dobra je bila ocenjena sorta Amiga. Druge sorte pa so bile degustacijsko 
ocenjene kot prav dobre.  
 
Preglednica 16: Meritve pridelka in degustacijska ocena plodov breskev in nektarin v letu 

2009, 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) 15,6 1,9 2,4 139,2 9,4 odličen 

Rubirich (R) 47,6 6,1 7,6 156,1 11,0 prav dober 

Red moon (R) 103,0 17,0 21,2 178,5 9,5 odličen 

Kaweah (R) 56,5 7,0 8,7 / / prav dober B
re

sk
ev

 

Crizia (B) 84,0 10,3 12,9 145,2 11,1 prav dober 

Laura (R) 164,3 19,1 23,9 125,9 8,3 prav dober 

Guerriera (R) 138,9 21,0 26,2 167,5 12,0 odličen 

Amiga (R) 133,8 19,2 24,0 152,8 12,8 dober 

Maria Lucia (B) 155,8 14,6 18,2 125,7 9,5 prav dober N
ek

ta
rin

a 

Silver giant (B) 98,7 15,0 18,8 194,9 14,0 odličen 
 
(R) – rumenomesnata sorta 
(B) – belomesnata sorta 
/ - ni podatka 
 
Preglednica 17: Preizkušanje sort breskev in nektarin, meritve obsega debla in dimenzij 

plodov, Bilje, sajeno spomladi 2006 
 

Dimenzije plodov Sorta Obseg debla  
(cm) 

višina     
(mm) 

širina    
(mm) 

debelina     
(mm) 

Rich may (R) 24,3 60,6 63,3 63,0 

Rubirich (R) 23,8 55,1 66,5 67,3 

Red moon (R) 25,3 64,5 69,5 70,4 

Kaweah (R) 23,4 / / / B
re

sk
ev

 

Crizia (B) 21,7 56,3 64,5 66,7 

Laura (R) 23,5 58,2 54,6 60,4 

Guerriera (R) 23,4 69,4 65,8 67,0 

Amiga (R) 21,0 68,4 66,3 64,0 

Maria Lucia (B) 19,3 60,0 61,9 61,5 N
ek

ta
rin

a 

Silver giant (B) 26,2 74,8 68,4 70,6 
 
(R) – rumenomesnata sorta  
(B) – belomesnata sorta  
 / - ni podatka 
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Če primerjamo sorte breskev in nektarin lahko ugotovimo, da sta imeli sorti Red moon in 
Silver giant obseg debla večji od 25 cm. Sorte Crizia, Amiga in Maria Lucia so bile 
najšibkejše, saj so imele povprečni obseg debla manjši od 22 cm. Vse druge sorte so imele 
povprečne obsege debla od 22 do 25 cm. V preglednici 17 so podane tudi povprečne 
dimenzije plodov. 
 
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. Večji del kolekcije 
(12 sort) je cepljen na podlago Gisela 5, 5 sort pa je na podlagi sejanec češnje. Posadili smo 
sorte Early Bigi (-6*), Summertime (-3), Sweet Early (-2), Merchant (+6), Vigred (+8), Grace 
Star (+10),  Black Star (+16), Techlovan (+20), Kordia (+24), Regina  (+30) in Staccato (+40) 
na podlagi Gisela 5. Navedene sorte bomo primerjali s  standardom Biggareau Burlat (0), 
cepljenim na podlago Gisela 5. Posadili smo tudi 4 nove sorte češnje, cepljene na podlago 
sejanec češnje: Vera (+8), Carmen (+14), Skeena (+30) in Alex (+35), ki jih bomo primerjali s 
standardno sorto Burlat C1 (0), cepljeno na podlago sejanec češnje. Posajenih je 10 dreves 
za posamezno sorto. Izbrane sorte se odlikujejo po 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 
 
MARELICA  
 
Stara gora, 2008 – sorte marelice 
 
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. Sorte so: Bora, Ninfa, Pinkcot, 
Sylvercot, Kyoto, Bergeron, Tardicot, Farbaly, Fardao, 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.  
 
Sadjarski center Bilje, Stara gora, 2008 – podlage marelice  
 
V Sadjarskem centru Bilje smo spomladi 2008 posadili poskus, v katerem bomo preizkusili 3 
nove podlage za marelico: Wavit, Torinel in Montclar (Rubira). Primerjali jih bomo s podlago 
Mirabolana 29C (29C). 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 2009 smo izvedli potrebne 
tehnološke ukrepe za rast in razvoj dreves, drevesa pa so še v juvenilni fazi razvoja. 
 
SLIVA 
 
Sadjarski center Gačnik, 2001 
 
Spomladi 2001 smo v Sadjarskem centru Gačnik posadili sorte sliv: Tophit, Topper, Top, 
Elena, Presenta, Čačanska lepotica, Čačanska rodna in Hanita ter standardno sorto Stanley. 
Leto 2009 je bilo zadnje leto preizkušanja kolekcije sliv, ki pa ni dalo rezultatov. Nasad je 
ponovno, kot že prejšnje leto, močno prizadela toča in uničila celoten pridelek sliv. 
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Sadjarski center Bilje, 2003 
 
Spomladi leta 2003 smo v Sadjarskem centru Bilje posadili 10 evropskih sort sliv (po tri 
sadike/sorto): Jojo, Čačanska rana, Čačanska najbolja, Čačanska lepotica, Čačanska rodna, 
Herman, Pitestean, Ontario in Valjevka, v primerjavi s sorto Stanley.  
 
Nastop fenofaz cvetenja v letu 2009 je bil v prvi polovici aprila, podobno kot v letih 2007 in 
2008 (preglednica 18). V primerjavi z letom 2006 so slive v letu 2009 cvetele pribljižno 2 
tedna prej. Sorte so v letu 2009 dozorele prej kot v letih 2008 in 2006. Primerjava z datumi 
nastopa zrelosti plodov v letu 2007 ni realna zaradi izredno majhnega pridelka oz. izpada 
rodnosti pri nekaterih sortah. Sorte so v letu 2009 dozorele od 1 (sorta Valjevka) do 15 dni 
(sorta Čačanska rodna) prej kot v letu 2008, v povprečju pa je znašala razlika 7 dni. 
Nastavek cvetov in plodov je bil v povprečju odličen, izstopali sta le sorti Čačanska rana  in 
Ontario, pri katerih je bil izmerjen tudi najslabši povprečni pridelek plodov na drevo (3,0 in 
13,2 kg). Pridelek v letu 2009 je bil najboljši v letih preizkušanja sort, od 3,0 kg/drevo 
(Čačanska rana) do 42,2 kg/drevo (Pitestean). 
  
Preglednica 18: Fenološka opazovanja, ocene cvetenja in rodnosti, pridelek na drevo, sort   

sliv v letu 2009, Sadjarski center Bilje, sajeno spomladi 2003 
 

Cvetenje Ocena nastavka 
(1-9) 

 Sorta 
 

začetek vrh konec 

Čas 
zorenja 
plodov začetek vrh 

Pridelek na 
drevo (kg)           

Stanley 4.4. 8.4. 13.4. 1.9. 9 9 19,2 

Jojo 3.4. 6.4. 13.4. 31.8. 9 9 24,1 

Čačanska   
rana 4.4. 7.4. 11.4. 29.6. 5 3 3,0 

Čačanska 
najbolja 4.4. 8.4. 13.4. 13.8. 9 9 31,2 

Čačanska 
lepotica 4.4. 7.4. 12.4. 20.7. 9 9 23,6 

Čačanska 
rodna 4.4. 6.4. 11.4. 5.8. 9 7 24,0 

Herman 6.4. 9.4. 14.4. 29.6. 9 9 18,5 

Pitestean 4.4. 9.4. 15.4. 15.7. 9 9 42,2 

Ontario 5.4. 7.4. 11.4. 14.7. 5 7 13,2 

Valjevka 6.4. 9.4. 16.4. 25.8. 9 7 10,5 

 
Romunska sorta Pitestean se je v letu 2009 in tudi v vseh dosedanjih letih preizkušanja 
izkazala zaradi visoke rodnosti, zanimiv je tudi izgled plodov. Na žalost razočara njena 
notranja kakovost plodov (preglednica 19). Slab okus in trpkost, ki se pri tej sorti pojavlja že 
vsa leta, sta prispevala k oceni dobro za splošen vtis plodov. Povprečna masa plodov 
različnih sort je bila od 27 g (Valjevka) do 59 g (Čačanska rana). Pomembni pomološki 
lastnosti sta barva kožice in mesa. Pri barvi kožice izrazito izstopa sorta Ontario z rumeno 
zeleno in Čačanska rana z rdeče vijolično. Sorta Ontario ima poleg manj privlačne barve 
kožice tudi druga slabše lastnosti, kot so: slabša ločljivost mesa od koščice, mehka 
konsintenca mesa in pomanjkanje arome, zaradi česar je bila deležna slabše ocene 
splošnega vtisa plodov. Z oceno odlično za splošen vtis plodov je bila ocenjena sorta 
Čačanska rodna kljub majhni povprečni masi plodov. V letu 2009 je bila z najslabšo oceno 
glede splošnega vtisa plodov ocenjena sorta Čačanska najbolja. Plodovi so imeli kaverne ob 
koščici, bili so brez arome, slabega okusa, trpki in grenki. Lastnosti plodov so bili odraz 
slabega zdravstvenega stanja dreves.  
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Preglednica 19: Pomološke lastnosti sort sliv v letu 2009, Sadjarski center Bilje, sajeno 
spomladi 2003 
 

Sorta Povprečna 
masa ploda 

(g) 

Barva  
kožice 

Barva  
mesa 

Ločljivost 
mesa od 
koščice 

Čvrstost  
mesa   

Splošen  
vtis 

plodov 

Stanley 44 vijolično 
modra 

zlato 
rumena cepka čvrsto prav dobra 

Jojo 49 modro 
vijolična  

zlato 
rumena cepka čvrsto dobra  

Čačanska 
rana 59 rdeče 

vijolična 
zeleno 
rumena cepka srednje 

čvrsto prav dobra  

Čačanska 
najbolja 44 vijolično 

modra 
zlato 

rumena cepka  srednje 
čvrsto slaba 

Čačanska 
lepotica 38 temno 

modra 
 

zelenkasta cepka čvrsto prav dobra 

Čačanska 
rodna 35 vijolično 

modra 
zlato 

rumena cepka čvrsto odlična 

Herman 30 modro-
vijolična  

zlato 
rumena cepka srednje 

čvrsto prav dobra 

Pitestean 42 temno 
modra 

zeleno 
rumena cepka 

srednje 
čvrsto - 
čvrsto 

dobra 

Ontario 58 rumeno 
zelena 

zeleno 
rumena polkostenica  mehko dobra 

Valjevka 27 

modro 
vijolična - 
vijolično 
modra 

zlato 
rumena cepka čvrsto prav dobra 

 
Sadjarski center Gačnik, 2003 
 
Spomladi 2003 smo v Sadjarskem centru Gačnik posadili 7 evropskih sort sliv (po tri sadike 
na sorto): Jojo, Čačanska rana, Čačanska najbolja, Herman, Pitestean, Ontario in Valjevka. 
Nasad je ponovno, tako kot že v letu 2008, močno prizadela toča in uničila celoten pridelek 
sliv. 
 
Brdo pri Lukovici, 2003 
 
Spomladi 2003 smo na Brdu pri Lukovici posadili 10 evropskih sort sliv (Jojo, Čačanska rana, 
Čačanska najbolja, Čačanska lepotica, Čačanska rodna, Herman, Pitestean, Ontario in 
Valjevka) ob primerjavi s sorto Stanley. Nastavek cvetov in plodov sliv je bil v letu 2009 zelo 
dober. Najzgodneje je zorela sorta Herman (7.7.), kar 15 dni prej kot v letu 2008 (preglednica 
20). Po času zorenja so si sorte sledile: Čačanska rana, Pitestean, Ontario, Čačanska 
lepotica, Čačanska rodna, čačanska najbolja in kot najpoznejša Jojo (9.9.). Povprečna masa 
plodov je bila od 31 g (Čačanska rodna) do 74 g (Jojo). Barva plodov večine sort so odtenki 
modre z vijoličnim pridihom, izstopata le sorti Čačanska rana z vijolično in Ontario z zeleno 
rumeno barvo kožice, zaradi česar bosta najverjetneje manj primerni za širjenje v proizvodne 
nasade. Splošen vtis plodov sestavlja več lastnosti plodov; od zunanjega izgleda do notranje 
kakovosti plodov, ki ga kot sestavni del dopolnjujeta okus in aroma plodov.  Z oceno odlično 
so bile ocenjene sorte Jojo, Čačanska lepotica in Herman, najslabša ocena (dobro) pa je bila 
dodeljena sortam Čačanska rana, Pitestean in Ontario.  
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Preglednica 20: Pomološke lastnosti sort sliv v letu 2009, Brdo pri Lukovici, sajeno spomladi 
2003 
 

 Sorta Datum 
obiranja 
plodov 

Masa 
ploda 

(g) 

Barva 
kožice 

Ločljivost 
mesa od 
koščice 

Čvrstost 
mesa 

Splošen 
vtis 

plodov 

Jojo 9. 9. 74 vijolično 
modra polcepka čvrsto odlična  

Čačanska 
rana 20. 7. 41 vijolična polkostenica srednje 

čvrsto dobra  

Čačanska 
najbolja 1. 9. 57 temno 

modra cepka srednje 
čvrsto prav dobra 

Čačanska 
lepotica 18.8. 50 temno 

modra cepka čvrsto odlična 

Čačanska 
rodna 1. 9. 31 modro-

vijolična cepka čvrsto prav dobra 

Herman 7. 7.  35 

modro-
vijolična do 

temno 
modra 

cepka srednje 
čvrsto odlična 

Pitestean 24. 7. 65 temno 
modra polcepka srednje 

čvrsto dobra 

Ontario 24. 7. 56 zeleno -
rumena polcepka  srednje 

čvrsto dobra 

Valjevka 9. 9.  38 temno 
modra cepka čvrsto prav dobra 

Stanley / / vijolično 
modra cepka čvrsto prav dobra 

 
/ ni podatka 
 
Biotehniška fakulteta, Ljubljana, 2008 
 
Spomladi 2008 smo na Laboratorijskem polju Biotehniške fakultete v Ljubljani posadili večje 
število dreves 4 perspektivnih sort slive: Topfirst, Toptaste, Top 2000 (Plumtastic) in 
Haganta. Po 5 dreves posamezne sorte bomo vključili v meritve in opazovanja in jih 
primerjali s standardno sorto Stanley. Razdalje sajenja so 4 x 2,5 m, drevesa pa so 
oblikovana v ozko vreteno. V letu 2009 (druga rastna doba) smo zabeležili začetno rodnost 
pri sortah Toptaste, Top 2000 in Haganta. Ugotavljamo, da nove sorte prekašajo standardno 
sorto Stanley glede časa vstopa v rodnost.  
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OREH 
 
Kolekcijski nasad MB-IV, 1995, 2003, 2005, 2007  
 
V nasadu z devetnajstimi srednje poznimi oz. poznimi sortami so drevesa odgnala med 7. in 
28. aprilom, kar je za dva do devet dni bolj zgodaj kot preteklo leto. Najzgodnejša so bila 
petletna drevesa madžarskih sort Milotai-10, M-10/37 in Tiszacsecsi-83, najpoznejša pa 
petnajstletna drevesa sorte Fernette, triletna madžarska križanca A-117/31 in A-117/15 ter 
petletni standard Parisienne (preglednica 21). Nadpovprečno toplo vreme, ki je v Mariboru 
trajalo od zadnje dekade marca pa vse do konca maja, je vplivalo tudi na zgodnejše 
cvetenje. Pozne sorte, posajene leta 1995, pa tudi večina drugih sort, so obilno cvetele. 
Močni nalivi v zadnji dekadi maja pa so močno oklestili ženske cvetove in mlade plodiče, zelo 
obilno deževje ter izdatne ohladitve konec junija pa so še dodatno razredčile orehe. Tako se 
je pridelek znatno povečal samo pri sorti Fernor, križancih H-102-3 in M-10/37 in najmlajšem 
Elitu, pri ostalih preizkušanih sortah pa je bil bistveno manjši kot preteklo leto.  
 
Prirast mladik je bil zmeren, mlajša drevesa so v glavnem rasla bujneje od rodnih, starejših. 
Izmed sort iz prve skupine (posajene leta 1995), pri katerih smo z letom 2009 zaključili 
opazovanja na tej lokaciji, sta standardni sorti Franquette in G-139 razvili večja drevesa z 
debelejšimi debli kot Fernor, Fernette in Lara. Med sedemletnimi francoskimi križanci je 
najbujnejše rasti H-102-3, med mlajšimi pa Tiszacsecsi-83 in standard Parisienne ter A-
117/15.  
 
Večina sort ima ugoden habitus s srednje do gosto obraščenimi in razprtimi krošnjami. Samo 
M-10/14, A-117/15 in petletni standard Elit imajo bolj pokočne in redkeje obraščene ogrodne 
pa tudi mlajše veje in poganjke. Izrazito neugoden, pokončen habitus sta pokazala samo 
križanec M-10/9 in triletna drevesa standarda Elit.   
 
Zdravstveno stanje dreves je bilo zaradi prekomenih padavin in temperatur v času intenzivne 
rasti slabše kot v večini preteklih let. Na plodovih sort Fernette, A-117/15 in standarda Elit ter 
listih križanca M-10/37 se je intenzivneje pojavila glivična antraknoza (Gnomonia leptostyla). 
Plodovi sorte Fernette ter standardov Franquette, G-139 in Elit so bili močneje prizadeti od 
bakterijskega ožiga (Pseudomonas juglandis).  
 
Na rigorozno zmanjšanje pridelka je vplivala tudi orehova muha. Na mariborski lokaciji se je 
pojavljala od začetka julija pa vse do začetka oktobra. Največ škode je povzročila na sortah z 
velikimi plodovi in debelo zeleno lupino, kot so Lara, H-102-3, Milotai-10, Tiszacsecsi-83 in 
M-10/37. Muhe, ki so izletale v juliju, so popolnoma uničile zeleno lupino, olesenelo luščino in 
tudi jedrca. Kasnejše, zlasti pozne avgustovske muhe so prizadele predvsem lupino in 
nekoliko tudi luščino, medtem ko so jedrca ostala v glavnem še dovolj svetla in tržno 
zanimiva.  
 
Orehi so dozoreli razmeroma zgodaj in v kratkem intervalu, med 23. septembrom in 7. 
oktobrom. Najzgodnejši sta bili sorta Fernor in standard G-139, najpoznejši pa Fernette in 
drugi standard, Franquette. Plodove vseh francoskih križancev, posajenih leta 2003 in 
madžarskih križancev so dozoreli že v septembru. 
 
Samo sorte Fernette, Fernor, Milotai-10 in M-10/9 ter standardi Franquette, G-139 in 
najmlajši Elit so imeli večje in težje plodove kot preteklo leto, sicer so bili lažji in manjši kot 
običajno (preglednica 22). Najtežje orehe (12,5 do 14,9 g) smo stehtali pri sortah Lara, 
Fernette in Fernor ter standardu iz prve skupine, G-139. Orehi križancev H-93-71, H-99-10, 
M-10/9 in A-117/15 ter standarda Elit so v povprečju tehtali manj kot 10 g, ostalih sort pa 
med 10 in 11,5 g. Izplen jedrc je bil med 39,6 % (H-93-71) in 54,1 % (M-10/37). V večini 
primerov je bil manjši kot lansko leto, znatno se je povečal samo pri križancih M-10/9 in M-
10/14. Kljub obilnim padavinam konec julija in v avgustu je zaradi zelo močnega izhlapevanja 
ob nadpovprečno pregretem ozračju zmanjkalo vlage za dober razvoj jedrc. 
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Preglednica 21: Preizkušanje orehov v kolekcijskem nasadu MB-IV v letu 2009, sajeno 1995 - 2007   
 

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 

Fernette * 25.4. 2. 11. 30.4. 8 16. 5. 8 7 9.978,8 5 79 7 7 6 6 8 

Fernor * 22. 4. 4. 11. 30.4. 7 15. 5. 8 7 11.269,0 5 71 8 7 7 7 8 

Lara * 17. 4. 5. 11. 25. 4. 8 10. 5. 8 7 9.540,0 6 75 8 7 7 7 8 

Franquette (s) * 22. 4. 2. 11. 30.4. 8 10. 5. 8 5 7.220,0 5 86 8 7 7 6 7 

G – 139 (s) * 10. 4. 4. 11. 16.4. 8 1. 5. 6 3 700,0     7 95 8 7 7 6 7 

H-93-71 ** 22. 4. 4. 11. 3. 5. 3 16. 5. 5 6 1.515,0 6 28 7 7 7 8 8 

H-99-10 ** 21. 4. 4. 11. 7. 5. 4 15. 5. 4 6        / 7 28 7 7 7 7 8 

H-102-3 ** 17. 4. 4. 11. 25.4. 6 7. 5. 6 5 2.500,0     6 36 7 7 7 7 8 

Franquette (s) ** 19. 4. 5. 11. 29.4. 2 16. 5. 7 4 790,0 6 30 7 7 7 7 8 

Milotai-10 ***      8. 4. 18. 10. / 1 29.4. 4 2 12,5 7 23 7 7 7 7 8 

M-10/37 *** 7. 4. 30.1. 24. 4. 8 4. 5. 6 4 326,7 5 21 7 6 7 7 7 

Tiszacsecsi-83 *** 8. 4. 25. 10. 2.5. 5 26.4. 5 3 / 7 25 7 7 7 7 8 

Elit (s) *** 24.4. 29. 10. 14. 5. 5 15. 5. 5 2     20,0 8 23 6 7    7 7 8 

Parisienne (s) *** 28.4. 6.11. / 1 17.5. 6 3 10,0 7 25 8 7 7 7 8 

M-10/9 ● 18.4. 10.11. / 1 6.5. 7 5 15,0 6 9 3 7 7 8 8 

M-10/14 ● 20.4. 28.10. / 1 19.5. 5 2 30,0 8 14 6 7 7 7 8 

A-117/15 ● 28.4. 4.11. / 1 20.5. 7 3 15,0 8 19 6 7 6 7 8 

A-117/31 ● 27.4. 6.11. 10.5. 3 15.5. 6 2      / 6 10 5 7 7 8 8 

Elit (s) ● 19.4. 2.11. / 1 14.5. 4 2 105,0 4 9 3 6 6 6 7 

 
Legenda: (s) - standard, * - sajeno 1995;  ** - sajeno 2003,  *** - sajeno 2005, ● - sajeno 2007       /  ni podatka 
1 – najnižja ocena za opazovano lastnost, 9 – najvišja ocena za opazovano lastnost  
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Preglednica 22: Pomološke lastnosti orehov iz kolekcijskega nasada MB/IV v letu 2009, sajeno 1995 , 2003 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) 

Fernette * 39,2 35,1 37,0 13,5 6,4 47,4 8 1,2 7 8,5 7 

Fernor * 40,6 34,1 34,5 12,5 5,5 44,0 6,5 1,4 7 8,5 7,5 

Lara *  38,1 36,1 38,1 14,9 6,7 45,0 7 1,2 8 8,5 7,5 

Franquette (s) *  42,7 32,8 32,7 11,9 4,8 40,3 7 1,4 8 8,5 7,5 

G – 139 (s) *  40,2 33,8 35,5 13,4 5,4 40,3 7 1,4 7 8 7 

H-93-71  ** 37,6 29,4 31,9 9,6 3,8 39,6 7,5 1,2 8 8 8,5 

H-99-10 ** 36,7 28,9 31,0 9,3 4,4 47,3 7 1,3 7 9 8 

H-102-3 ** 33,3 31,0 32,5 10,9 5,0 45,9 7,5 1,4 7 8,5 8 

Franquette (s) ** 40,9 31.3 31.9 10,8 4,7 43.5 7 1.4 8 8.5 7,5 

Milotai-10 *** 34,7 32,1 34,6 11,5 5,3 46,1 8 1,3 7 8 8 

M-10/37*** 34,2 31,5 33,6 10,1 4,8 47,5 8 1,0 7 8 7,5 

Tiszacsecsi-83 *** 36,3 32,3 34,6 11,8 5,8 49,2 8 1,2 7 8,5 8 

Elit *** 31,8 27,1 29,7 7,0 3,0 42,9 8 1,3 8 8 7,5 

Parisienne (s) *** 36,1 30,3 32,3 10,0 4.4 44,0 7.5 1.3 7 8 7 

M-10/9 ● 35,1 32,5 34,3 9,3 5,0 53,8 8 0,8 7 8,5 8 

M-10/14 ● 35,7 31,8 34,1 10,3 5,3 51,5 8 0,8 7 8,5 8 

A-117/15 ● 38,0 30,6 33,3 9,7 4,1 42,3 7 1,2 7 8 8 

Elit (s)  ● 33,1 28,1 31,6 9,0 3,7 41,1 7,5 1,3 8 8 7,5 

 
Legenda: (s) - standard, * - sajeno 1995, ** - sajeno 2003,  *** - sajeno 2005, ● - sajeno 2007 
1 – najnižja ocena za opazovano lastnost 
9 – najvišja ocena za opazovano lastnost 
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Med pomološkimi lastnostmi plodov smo ocenili površino luščine in njeno spojenost ter 
ločljivost in barvo jedrca. Samo sorta Fernor ima nekoliko bolj hrapavo in razbrazdano 
luščino, pri drugih sortah in standardih pa je luščina dokaj gladka do gladka. Spojenost obeh 
polovičk luščine na šivu je malo slabša samo pri M-10/37, pri ostalih pa dobra do zelo dobra. 
Jedrca smo v vseh primerih zlahka izluščili in pri tem dobili pretežno cele polovičke, kar je 
bilo pričakovati zaradi slabše napolnjenosti oz. izplena. Jedrca so bila svetla, če so bili orehi 
zdravi. Plodovi, napadeni z orehovo muho, so imeli na mestu, kjer se je zelena lupina 
prilepila na luščino, temne madeže in tudi potemnela jedrca. Taka smo izločili iz ocenjevanja, 
saj so neprimerna za trg.     
 
Kapele / Brežice, 1997 
 
Z letom 2009 se zaključujejo opazovanja in meritve v ekološkem proizvodno poskusnem 
nasadu Kapele (preglednica 23). V trinajstih letih so drevesa razvila od 4,7 m (Lara) do 6,1 m 
(Franquette) visoka drevesa s krošnjo, široko od 4,1 m (Lara) do 5,4 oz. 5,5 m (MB-24 in G-
139 oz. Franquette). Sorti Lara in Franquette imata tudi najmanjši oz. največji povprečni 
obseg debla. Prirast mladik se je umiril pri vseh sortah; v letu 2009 je bila vegetativna rast pri 
MB-24 in Franquette bujnejša kot pri ostalih sortah. Ti dve sorti sta na obodih in še bolj v 
vrhovih razvili tudi preko 50 cm dolge poganjke, medtem ko so bili pri drugih sortah enoletni 
poganjki le redko dolgi preko 20 cm. Pridelek je bil skromen (od 1,0 kg/drevo pri sorti Lara do 
2,6 kg/drevo pri standardu Franquette), deloma zaradi neugodnih vremenskih razmer, še bolj 
pa zaradi izjemno močnega napada orehove muhe (Rhagoletis completa Cresson). Ta je 
uničila od 23 % plodov (Franquette), do 34 % (Elit), 46 % (MB-24), 74 % (Lara), do 86 % (G-
139). Največji delež zaradi orehove muhe uničenih plodov lahko verjetno povežemo z 
močnim napadom glivične antraknoze (ocena 3,7 na plodovih oz. 5,6 na listih), zaradi katerih 
so drevesa sorte G-139 precej oslabela in so bila bolj dovzetna tudi za muho. Po dosedanjih 
izkušnjah ta sorta namreč ni med bolj občutljivimi za orehovo muho. Antraknoza je močneje 
kot običajno prizadela tudi plodove sorte Lara in standarda Elit, bakterijski ožig pa se skoraj 
ni pojavil.  
 
Preglednica 23: Preizkušanje oreha v letu 2009, Kapele / Brežice, sajeno 1997  
 

Zdravstveno stanje (1-9) 

Gnomonia Pseudomonas Rhagoletis 

Sorta Obseg 
debla 
(cm) 

Višina 
drevesa 

(m) 

Širina 
krone 

(m) 
list plod plod pog. (% plodov) 

MB-24 (s) 50,5 5,4 5,4 8,6 8,8 9,0 9,0 46 

Franquette (s) 56,0 6,1 5,5 8,4 9,0 9,0 9,0 23 

Lara 45,8 4,7 4,1 6,6 8,1 9,0 9,0 74 

G-139 (s) 52,5 5,7 5,4 3,7 5,6 8,0 8,7 86 

Elit (s) 46,0 5,1 4,5 6,7 7,5 9,0 9,0 34 

 
(s) standard 
 
 1 – najnižja ocena za opazovano lastnost 
 9 – najvišja ocena za opazovano lastnost 
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Levič / Slovenska Bistrica, 1998 
 
Tudi v integriranem nasadu Levič se z letom 2009 končujejo opazovanja. Drevesa so vse od 
sajenja dalje dobro rasla. Po dvanajstih letih ima sorta Lara bistveno največji obseg debla. 
Sledijo ji Cisco, Meylannaise in standard Franquette (58,7 do 57,6 cm). Najšibkejšo rast sta 
imeli francoski sorti Fernor (52,2 cm) oz. Fernette (54,4 cm), pri katerih so bile sadike ob 
sajenju zelo šibke in eno leto mlajše od ostalih sort. Obe sorti kljub rednemu pridelku, ki je bil 
vsa leta večji kot pri ostalih sortah, še vedno tudi dokaj bujno rasteta in sta v vrhovih in na 
obodih krošenj pognala tudi do 50 cm dolge mladike. V primerjavi s preteklim letom se je 
pridelek povečal samo pri ameriški sorti Chandler (9,8 kg/drevo), pri sortah Fernette in Cisco 
je ostal približno enak, pri sortah Fernor in Lara ter standardih Franquette in Elit pa je bil kar 
dvakrat manjši. Slab pridelek je posledica neugodnega vremena v maju in juniju ter napada 
orehove muhe, ki je najbolj prizadela sorto Lara. Večja je bila tudi škoda zaradi antraknoze, 
ki se je v velikem obsegu pojavila tako na plodovih kot na listih sorte Chandler in več kot 
pretekla leta tudi pri standardu Elit (preglednica 24).      
 
Preglednica 24: Preizkušanje oreha v letu 2009, Levič / Slovenska Bistrica, sajeno 1998  
 

Zdravstveno stanje (1-9) 

Gnomonia l. Pseudomonas  j. 

Sorta Obseg 
debla 
(cm) 

Ocena 
prirasta 

(1–9) 

Pridelek 
na  

drevo  
(kg) list     plod     plod        poganjek 

Fernor 52,2 4,7 3,6 8,6 9 9 8,7 

Fernette 54,4 4 10,7 8,2 9 9 9 

Lara 68,8 1,2 11,6 8 9 9 9 

Cisco 59,4 6,5 1,8 8 9 8 8,5 

Chandler 55,7 1,3 9,8 4,8 5,6 9 9 

Meylannaise (s) 58,7 6 0,4 8,1 9 9 9 

Franquette (s) 57,6 6,8 3,4 8,4 9 9 9 

Elit (s) 56,0 6,4 2,0 7 7,8 8 8,5 

 
(s) standard 
 1 – najnižja ocena za opazovano lastnost 
 9 – najvišja ocena za opazovano lastnost 
 
Voličina / Lenart, 2001 
 
V nasadu, obdelanem na konvencionalni način, se je pridelek v letu 2009 znatno zmanjšal, 
tako kot v prejšnjih primerih. Poleg neugodnih vremenskih razmer, ki so vplivale na slabšo 
oploditev in povzročile prekomerno junijsko trebljenje ter srednje močnega napada orehove 
muhe je pridelek zdesetkala še huda toča sredi junija. Največji pridelek sta dali sorti Fernor in 
Fernette (2,4 oz. 2,1 kg/drevo), kar je komaj 41 oz. 60 % pridelka iz preteklega leta. Še večji 
upad pridelka (70 do 82 odstotni) smo zabeležili pri sorti Lara (72 odstotni) ter standardih Elit 
in Franquette. Na orehih, ki so po toči ostali na drevesih, se je bolj kot običajno naselila tudi 
bakterijska pegavost. Zaradi slabše obloženosti s plodovi so drevesa intenzivno rasla pozno 
poleti in razvila tudi do 70 cm dolge poganjke. Terminalno rodna standarda sta rasla bujneje 
od lateralnih sort Lara, Fernor in Fernette. Maloštevilni plodovi so tehtali od 12,3 g (Elit) do 
17,2 g (Lara), pri sortah Fernor in Fernette ter standardu Franquette pa med 13,3 in 13,9 g. 
Vse tri lateralne sorte so imele boljši izplen jedrc (46,5 – 49,6 %) od standardov (41,5 %).      
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Knezdol / Trbovlje, 2003 
 
V integriranem nasadu nas zanima predvsem kakovost in količina pridelka sort Fernor in 
Fernette. Na tej lokaciji smo obe sorti, ki sta sicer že v slovenskem sadnem izboru, prvič 
posadili v večjem številu (40 dreves/sorto). V sedmem letu so drevesa sort Fernor in Fernette 
bujno rasla zaradi dobre oskrbe in obilnih padavin. Obseg debel se je povečal za četrtino oz. 
tretjino in je decembra meril 42,9 cm pri sorti Fernor in 50,4 cm pri Fernette. Pridelek se je 
povečal kar za desetkrat. Na drevo smo v povprečju pobrali 4,9 kg (Fernor) oz. 9,8 kg 
(Fernette) orehov. Drevesa so vse leto ohranila zdravo listje. Samo proti jeseni so na nekaj 
toletnih poganjkih počrneli vrhovi zaradi bakterijskega ožiga. Orehovo muho so lastniki ujeli 
na rumenih ploščah, vendar je populacija še maloštevilna, tako da ni prizadela veliko plodov. 
Ti so tehtali od 12,8 do 15,6 g (Fernor) oz. od 12,4 do 16,5 g (Fernette).   
 
LESKA 
 
Kolekcijski nasad Maribor - IV, 1998  
 
Ameriške sorte Lewis, Clark, Wilamette, križanci OSU 228.084, 244.001 in 238.125 ter 
standardna sorta Tonda gentile delle Langhe (TGDL) so bile posajene spomladi 1998. Z 
letošnjim letom zaključujemo z opazovanji in meritvami. Grmi so zacveteli v februarju, 
najzgodnejša sta bili standard TGDL in križanec 228.084, pri katerih so tako ženski cvetovi 
kot moška socvetja odcveteli do konca druge dekade februarja (preglednica 25). Zaradi 
nadpovprečnih temperatur v februarju in marcu je pri vseh sortah cvetenje potekalo krajši čas 
kot običajno. Večja je bila tudi stopnja homogamije. V večini primerov je bilo na grmih veliko 
cvetov (ocene 7 oz. 8). Samo Wilamette je imela srednje veliko ženskih cvetov, OSU 
238.125 pa malo do srednje veliko moških mačic. Vse sorte so ozelenele v nekaj dneh – 
med 1. in 6. aprilom.    
 
Lešniki so dozoreli v prvi polovici septembra, in samo standardno sorto TGDL smo pobrali 
med 25. avgustom in 3. septembrom. Samo TGDL je imela večji pridelek/grm kot preteklo 
leto, vse ostale sorte pa so rodile bistveno slabše: OSU 228.084 celo samo 5 % lanskega 
pridelka, Clark pa 60 %. Slab pridelek je posledica izredno slabe oploditve in odpadanja 
mladih plodičev, do katerih je prišlo zaradi hladnega in deževnega vremena konec junija in v 
prvi dekadi julija. Tedaj je v Mariboru padlo trikrat več dežja kot običajno, bilo je za 1 st. C 
hladneje, in pogosta so bila neurja, kar vse zelo negativno vpliva na oploditev pri leski. Delež 
plodov, ki so bili neoplojeni, a so odpadli skupaj z zrelimi in normalno razvitimi, je bil največji 
pri Willamette (33 %) in najmanjši pri standardu TGDL (8,3 %) ter OSU 238.125 (5,3 %). 
Zadnji križanec je imel največ plodov prizadetih od lešnikarja (14 %). Pri sorti Clark in 
križancu 228.084 lešnikar ni povzročil nobene škode, pri standardni sorti majhno, pri ostalih 
pa le neznatno. V primerjavi s standardom je imel samo križanec 238.125 več popolnoma 
zdravih lešnikov (94 %). Najmanj jih je imela sorta Willamette (63 %). Plodovi so v povprečju 
tehtali od 2,4 g (Clark) do 3,2 g (Lewis) (preglednica 26). Večji in težji lešniki kot običajno so 
se razvili zaradi obilnega poletnega deževja. V primerjavi s prejšnjim letom je bila njihova 
masa pri vseh ameriških sortah in križancih večja tudi do 57 %, kaliber (maksimalni premer) 
plodov pa se je povečal za največ 15 % (OSU 228.084). Jedrca so slabše rasla na začetku 
razvoja, predvsem zaradi velike vročine v drugi in tretji dekadi julija, ko je grmom 
primanjkovalo vlage. Izplen jedrc je bil samo pri sorti Clark enak kot preteklo leto, sicer pa 
manjši tudi za 7 %. Julijska suša in vročina sta pustili posledice tudi na kožici jedrca, ki je bila 
pri večini preučevanih sort in tudi standardu debelejša kot običajno in je tudi prekrivala večji 
del jedrc. 
 
Kolekcijski nasad leske smo spomladi 2008 dosadili z dveletnimi sadikami francoskega 
križanca N-650, francoskih sorta Ferwiller in Feriale; romunskih sort Cozia, Valcea in 
Romavel ter standardoma Tonda di Giffoni (standard za industrijske sorte) in Istrska 
dolgoplodna leska (standard za namizne sorte). Po pet sadik sort Cozia, Valcea, Romavel ter 
Tonda di Giffoni in Istrska dolgoplodna leska smo posadili v proizvodni nasad Gabrovka pri 
Litiji 2009. 
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Preglednica 25: Preizkušanje leske v kolekcijskem nasadu MB/IV v letu 2009, sajeno 1998 
 

Vrh cvetenja 

(datum) (ocena 1 - 9) 

Sorta Listanje 
(datum) 

moški 
cvet 

ženski 
cvet 

moški 
cvet 

ženski 
cvet 

Pridelek 
na grm 

(g) 

Interval 
zorenja 
(datum) 

Zdravi 
plodovi 

(%) 

Neoplojeni 
plodovi 

(%) 

Balaninus 
nucum -  
 lešnikar 

(%) 

OSU 276.142 (Clark) 2.4. 1.3. 4.3. 8 7 2105,5 31.8.-16.9. 82,1 17,9 0,0 

OSU 228.084 2.4. 16.2. 14.2. 7 7 438,1 31.8.-16.9. 82,7 17,3 0,0 

Willamette 2.4. 2.3. 20.2. 8 6     816,5 31.8.-16.9 63,5 32,8 0,67 

OSU 243.002 (Lewis) 1.4. 2.3. 27.2. 8 7 1648,2 31.8.-16.9 80,4 19,4 0,01 

OSU 244.001 6.4. 8.3. 8.3. 6 7 641,7 31.8.-16.9 84,7 11,1 2,24 

OSU 238.125 4.4. 4.4. 10.3. 4 7 1755,1 31.8.-16.9 93,6 5,3 13,91 

T.g.delle Langhe (s) 1.4. 12.2. 10.2. 7 7 2272,1 25.8.-3.9. 91,4 8,3 4,64 

 
(s) standard 
 
1 – najnižja ocena za opazovano lastnost 
9 – najvišja ocena za opazovano lastnost 
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Preglednica 26: Pomološke analize lešnikov iz kolekcijskega nasada MB/IV v letu 2009, sajeno 1998 
 

  Lastnost  Sorta 

dolžina 
ploda 
(mm) 

širina 
ploda 
(mm) 

debelina 
ploda  
(mm) 

faktor 
okrogl. 
plodov 

masa 
ploda  

(g) 

masa 
jedrca 

(g) 

izplen 
jedrca 

(g) 

debelina 
luščine 
(mm) 

maks. 
premer 
ploda 
(mm) 

izenač. 
oblike 
ploda  
(1-9) 

izenač. 
oblike 
jedrc   
(1-9) 

gladkost  
perisperma   

(1-9) 

OSU 276.142 (Clark) 18,3 18,1 16,9 0,95 2,4 1,2 50,0 1,2 18,7 8 8,5 8 

OSU 228.084 19,7 19,0 16,9 0,91 2,8 1,2 42,9 1,2 19,9 8 8 6,5 

Willamette 20,7 20,2 17,5 0,91 3,0 1,3 43,3 1,3 21,4 8 8 6,5 

OSU 243.002 (Lewis) 20,0 21,2 17,6 0,97 3,2 1,4 43,8 1,4 21,8 8 8 7,5 

OSU 244.001 20,4 20,4 17,9 0,94 3,0 1,3 43,3 1,3 21,3 8 8 7 

OSU 238.125 19,8 19,3 18,5 0,96 2,7 1,4 51,9 1,4 20,3 8 7 7 

T.g.d.Langhe (s) 20,1 20,3 16,3 0,91 2,7 1,1 40,7 1,1 21,3 8 7 6,5 

 
(s) standard 
 
1 – najnižja ocena za opazovano lastnost 
9 – najvišja ocena za opazovano lastnost 
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Črešnjevec / Slovenska Bistrica, 2007 
 
V zasebnem proizvodnem nasadu primerjamo Italijansko sorto Daria in križanec št. 119 (To-
119) z Istrsko dolgoplodno lesko. Zanimajo nas predvsem količina in kakovost pridelka ter 
razmerje med vegetativno rastjo in rodnostjo. Posajenih je bilo po dvanajst sadik vsake sorte. 
Vsi grmi so bujno rasli. Standardna sorta ima že pri treh letih položnejši habitus kot drugi dve 
sorti. Pri vseh sortah so posamezni grmi že razvili ženske cvetove in prve plodove, medtem 
ko moških socvetij še ni bilo. Največji pridelek (124 g/grm) je imel križanec To-119.   
 
KOSTANJ 
 
Janče / Litija, 1996, 2006 
 
V štirinajstem letu so vse preizkušane sorte po pridelku prehitele standardno sorto Sobota. 
Najbolje so rodili Marsol (37,5 kg /drevo), Garrone Rosso (32 kg/drevo), Bouche de Betizac 
(30 kg/drevo) in Colossal (19 kg/drevo). Sorta Precoce Migoule, ki jo priporočamo predvsem 
za opraševanje sort Marsol in Bouche de Betizac, je dala v povprečju 11,3 kg/drevo.   
 
Štiriletna drevesa križancev Marigoule, Maraval in Marsol so zrasla v višino 5,4 m (Marsol), 
4,5 m (Marigoule) in 3,2 m (Maraval). Obseg debel na višini 30 cm meri 33, 30,2 oz. 14 cm. 
Razlike gre pripisati sortam, v veliki meri pa tudi sadilnemu materialu. Marsol je bil ob sajenju 
star dve leti, Marigoule pa eno leto. Maraval je bil posajen leto kasneje, sadike so bile šibke 
in drevesa so tudi po petih letih še vedno šibkejše rasti od drugih dveh sort. Tudi pridelek 
sorte Maraval je bil v l. 2009 bistveno manjši (0,3 kg/drevo) v primerjavi s sortama Marigoule 
(1,8 kg/drevo) oz. Marsol (1,7 kg/drevo). 
  
Pri sorti Bouche de Betizac je bilo za 1 kg potrebnih samo 38 plodov, ki so v povprečju tehtali 
26,2 g (preglednica 27). Zelo debele kostanje sta imela tudi Marsol (23,8 g) in Colossal (20,8 
g). Od introduciranih sort je imel samo Skookum lažje plodove od standarda. Štiriletna 
drevesa sorte Marsol po teži plodov niso zaostajala za starejšimi (23,3 g). Zelo debeli (19,2) 
so bili tudi plodovi sorte Maraval, Marigoule pa je bil nekoliko bolj droben s 13,9 g oz. 72 
plodovi/kg. Samo pri standardu Sobota se je episperm globlje zajedal v jedro. Sorte Garrone 
Rosso, Precoce Migoule, Marigoule in standard so imele po nekaj poliembrionalnih plodov. 
  
Preglednica 27: Pomološke lastnosti kostanjev iz nasada Janče / Litija, sajeno 1996 in 2006  

 

Dimenzije ploda (mm) Sorta 

višina širina debelina 

Masa 
ploda 

(g) 

Število 
plodov 
v 1 kg 

Penetracija 
episperma 

(1 – 9) 

Embrionija 
(1 - 2) 

B. de Betizac * 39,8 45,9 25,8 26,2 38,2 1 1 

Marsol * 39,4 41,0 26,4 23,8 42,0 1 1 

Garrone rosso * 29,9 35,5 23,1 14,8 67,8 1 2 

Primato * 37,5 33,9 25,6 17,6 57,0 1 1 

Skookum * 29,4 33,8 21,9 12,1 82,7 1 1 

Colossal * 39,5 38,0 25,7 20,8 48,2 1 1 

Prec. Migoule * 33,6 38,8 23,1 17,2 58,0 1 2 

Sobota (s) * 29,4 35,0 21,1 12,4 80,9 3 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 
 
Legenda: (s) - standard, * - sajeno 1996,  ** - sajeno 2006 
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Smlednik, 2008 - podlage 
 
V nasadu sta posajeni sorti Marsol in Bouche de Betizac, cepljeni na podlagah Martin, 
Kozjak -1, Marsol, Maraval, Bouche de Betizac in Precoce Migoule. Prvo leto po sajenju smo 
opazili t.i. pozno neskladnost med posameznimi kombinacijami. Posušila se je po ena sadika 
sorte B. de Betizac, cepljena na Kozjak, Marsol in B.de Betizac; ena sadika Marsol/P. 
Migoule in kar dve sadiki iz kombinacije Marsol/Marsol. Ženski cvetovi, ki se razvijejo pri 
osnovi moškega socvetja (mačice) so bili vidni v kombinacijah B.de Betizac/B.de Betizac, 
Marsol/Kozjak in Marsol/Maraval. V zadnjem primeru je bilo na enem drevesu celo 11 ježic, v 
povprečju pa 7 ježic/drevo. Na sadikah, ki so obstale drugo sezono, so odgnali eden do trije 
stranski poganjki, dolgi od 30 do 70 cm.  
 
Janče, 2009 
 
Majhen zasebni nasad je bil osnovan za preizkušanje kakovostnih domačih kostanjev. 
Odbrani so bili iz različnih avtohtonih populacij, na isti lokaciji pa jih bomo primerjali med 
seboj in z nekaj standardnimi introduciranimi sortami. Spomladi 2009 sta bila posajena 
genotipa L-žaga (Lozice) in Avbar (Mirna peč) ter Bouche de Betizac in Marsol kot 
standardni sorti. Jeseni sta bila dosajena še genotipa Martin (Mirna peč) in Kozjak-1 
(Štajerska).    
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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.  
 
V nasprotju z letom 2008 so bili pridelki v letu 2009 zelo nizki, pri nekaterih sortah pridelka 
skoraj ni bilo, tako da pri teh sortah nismo mogli ugotavljati oljevitosti. Vzroki za nizke pridelke 
so predvsem v pomanjkanju padavin v celotnem rastnem obdobju do obiranja. Najvišji 
pridelek oljk in olja je imela sorta Grignan, nekoliko nižji pridelek oljk in olja pa sta imeli sorti 
Coratina in Pendolino. Nekatere domače sorte (Štorta, NN Sada, NN Sanovada) so bile skoraj 
brez pridelka. 
 
V laboratorijski oljarni, kjer lahko predelujemo minimalno količino 400 do 700 g, smo 
ugotavljali dobit olja v oljarni za vse sorte iz introdukcijskega nasada (kjer je bilo možno). Na 
podlagi dobiti olja smo izračunali pridelek olja na drevo (preglednica 28). Pred začetkom 
predelave smo stehtali 100 plodov in določili povprečno težo ploda. Poleg tega smo določili 
tudi indeks zrelosti (IZ = 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 IZ = 3,5, ugotavljamo, da je ta 
vrednost neprimerna za nekatere sorte. V letu 2009 bi zaradi nižjega pridelka pričakovali višje 
teže plodov, vendar so sorte večinoma dosegale povprečne teže plodov. 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. Iz podatkov lahko 
razberemo, da v vseh opazovanih letih dosegajo najvišjo dobit oljke sorte Istrska belica. Za 
leto 2009 so značilne precej višje dobiti olja kot v prejšnjih letih, celo višje kot v letu 2008, ko 
so bile približno enake kot v letu 2006. Najvišjo dobit sta dosegli sorta Istrska belica (22,5 %) 
in sorta Leccio del corno (22,0 %). Najnižjo dobit olja je tako kot v prejšnjih štirih letih 
opazovanja dosegla neznana sorta Athena (4,8 %), za njo pa sorta Buga (10,6 %)in sorta 
Grignan (11,4%). Podatkov za sorto NN Sada, ki je imela vedno nizko vsebnost olja, zaradi 
nizkega pridelka nismo mogli pridobiti.   

 
V kolekcijskem nasadu je potekalo spremljanje časa cvetenja po sistemu RESGEN vsake tri 
dni od 21. maja do 8. junija. Pri vsakem drevesu posamezne sorte smo beležili naslednje faze: 
pojav prve vidnosti cvetnega venca (E), začetek cvetenja (F), polno cvetenje (F1) in 
odpadanje ali temnenje venčnih listov (G). Na podlagi tega smo za vsako sorto izračunali 
začetek cvetenja in polnega cvetenja, konec polnega cvetenja in cvetenja, povprečni datum 
polnega cvetenja, trajanje polnega cvetenja in cvetenja v celoti.  V 2009 je cvetenje začelo le 
malo bolj zgodaj kot običajno. Izjema je bilo leto 2007, ko je cvetelo približno tri tedne pred 
običajnim časom. Poleg tega smo (RESGEN metoda) ocenili intenzivnost cvetenja glede na % 
krošnje s cvetovi v 6 kategorij (0 %, 1-20 %, 21-40 %, 41-60 %, 61-80 %, 81-100 %). Cvetenje 
je bilo pri večini sort slabo, boljše je bilo le pri sortah Cipressino, Grignan, Pendolino in NN 
Vrba.  
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Na domačih in udomačenih sortah iz kolekcijskega nasada smo na desetih označenih vejicah 
spremljali oploditev. Prešteli smo število socvetij na vejici in število cvetov. Po 40 dneh smo 
ugotavljali, koliko plodičev je ostalo na posameznih socvetjih in vejicah. V literaturi zasledimo, 
da ja za dober pridelek dovolj od 1 do 5 % oploditev.  V letu 2009 je bila najboljša prosta 
oploditev sorte Leccino (3,23 %), medtem ko je bil pridelek te sorte kljub vsemu precej pod 
povprečjem. Sorta Istrska belica je kljub zadostni oploditvi (1,85 %) imela zelo nizek pridelek. 
Ostale sorte so imele zelo slabo oploditev (pod 1%), najslabšo pa je imela  sorta Štorta (0,06 
%), kar se je odrazilo tudi na pridelku. Zunanje razmere zelo pomembno vplivajo na rezultate, 
zato je primerno podobne poskuse ponavljati v letih. 
 
Kolekcijski nasad Purissima, 2004 – 2006 
 
V letih 2004 do 2006 smo na Purissimi posadili kolekcijsko introdukcijski nasad. V nasad je 
bilo posajenih  42 vzorcev različnih sort in tipov. Znane sorte so naslednje: Arbequina, 
Ascolana 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, predvidena 
gojitvena oblika pa je kotlasta. 
 
Pri pregledu nasada v času dozorevanja smo ugotovili, da vsa drevesa ne ustrezajo označeni 
sorti ali tipu, zato smo nekatere analize izvajali po drevesu (ne skupno po sorti). Stehtali smo 
pridelke po drevesih ter določili indeks zrelosti in dobit olja v oljarni pri drevesih, kjer je bilo 
dovolj pridelka. Med preizkušanimi sortami so bile višje dobiti olja kot v preteklih letih. Najvišje 
dobiti so presegle 20 % olja (drevesa sort oziroma tipov: B 8/10, Bp 4/12, C 7/21, F 1/15, F 
8/14, F 9/14, Sp 4/6), najnižje pa so bile kljub vsemu višje od lanskega leta, saj je bila najnižja 
dobit olja nekoliko več kot 8 % (Č 2/9 in Al 4/4).  Nizke dobiti (pod 10%) so imele tudi sorte 
oziroma tipi Al 4/4, Č 2/9, Dm 6/5 in Pl 7/10. 
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Preglednica 28: Masa ploda, indeks zrelosti, dobit olja, pridelek oljk in olja na drevo v letu 
2009 za sorte kolekcijskega nasada Strunjan, 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 1,48 3,34 15,9 1.619 282 
Ascolana Tenera 3 5,35 1,98 15,0 364 60 
Athena 5 3,15 4,78 4,8 1.699 88 
Belica Pucer 5 2,56 1,05 21,4 580 136 
Buga 5 3,34 3,74 10,6 374 43 
Cipressino 5 2,50 3,66 15,7 1.359 266 
Coratina 3 2,36 3,60 18,5 3.521 711 
Črnica 3 2,40 3,83 14,8 500 81 
Frantoio 5 1,93 3,76 19,6 867 186 
Grignan 5 2,68 4,03 11,4 6.055 751 
Istrska Belica 5 2,31 1,22 22,5 727 179 
Itrana 2 3,88 2,49 13,9 691 105 
Leccino 5 2,69 4,03 15,0 2.668 438 
Leccio del Corno 1 2,18 3,91 22,0 2.100 504 
Leccione 1 2,08 4,84 17,8 860 167 
Maurino 4 1,73 3,85 11,7 1.707 318 
Moraiolo 3 1,53 3,71 17,9 400 78 
NN Rozi 4 4,87 1,76 13,0 365 52 
NN Sada 4 / / / 70 6 
NN Sanovada 3 / / / 20 4 
NN Vrba 1 1,75 3,98 12,6 2.050 283 
NN Zelvis 5 2,10 3,29 17,2 1.028 193 
Nocellara Del Belice 5 4,73 2,22 19,0 1.634 340 
Pendolino 6 1,63 3,84 12,4 3.710 504 
Picholine 5 2,95 3,02 14,1 167 26 
Santa Caterina 5 / / / 250 32 

Štorta 5 / / / 52 8 
 
Stopnje indeksa zrelosti (IZ):  
1 – zelena povrhnjica,  
2 – rumeno zelena povrhnjica,  
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, ker je premalo pridelka
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KAKI 
 
Sadjarski center Bilje, 2000 
 
V introdukcijskem nasadu v Sadjarskem centru Bilje smo v letu 2009 zaključili s 
preizkušanjem sort kakija (Diospyros kaki L.f.), posajenimi pozimi leta 1999/2000. 
Spremljanje rodnosti in pomoloških lastnosti kakija je potekalo pri 8 sortah, kljub temu, da je 
bilo prvotno posajenih 11 sort. Sadike treh sort so namreč zaradi zimske pozebe v letu 2002 
v večini pozeble (Triumph (PVA), Tenjin gosho (PCNA), Fuji (PCA). Sorte, ki smo jih 
spremljali, so bile zastopane s 3 – 12 sadikami na sorto in pripadajo trem pomološkim 
skupinam ter so bile naslednje: 
- Hana Fuyu, Cal Fuyu, O'Gosho, Jiro C-24276; skupina PCNA; 
- Kaki Tipo, Amankaki, Thiene; skupina PVNA; 
- Tone Wase; skupina PVA 
 
V preglednici 29 so prikazane 4 pomološke skupine za sorte kakija, ki temeljijo na 
značilnostih plodov v času obiranja, zlasti glede trpkosti, v odvisnosti od oploditve oziroma 
prisotnosti semen v plodu. Tako poznamo sorte, ki so trdoužitne, nadalje sorte, pri katerih je 
potrebna umeditev ter variabilne sorte. 
 
Preglednica 29: Razvrščanje sort kakija v skupine glede trpkosti plodov ob obiranju, v 

odvisnosti od oploditve 
 

PCNA sorte (Pollination Constant Non Astringent) – trdoužitne sorte;  
V tej skupini so sorte, ki niso trpke, ne glede na oploditev oziroma na prisotnost semen v 

plodu. Plodovi so torej užitni trdi ob obiranju. 

PCA sorte (Pollination Constant Astringent) – potrebna umeditev;  
V tej skupini so sorte, ki so trpke, neodvisno od oploditve oziroma od prisotnosti semen v 

plodu. Plodovi so užitni šele, ko se umedijo. 
PVNA sorte (Pollination Variant Non Astringent) – variabilne sorte;  
V tej skupini so sorte, pri katerih je užitnost plodov ob obiranju odvisna od oploditve. Če so 

plodovi oplojeni, z večjim številom semen, so užitni že trdi, ob obiranju. Če plodovi niso 
oplojeni (partenokarpni) ali z malo semeni, so trpki in so užitni šele, ko se umedijo. 

PVA (Pollination Variant Astringent) – potrebna umeditev; 
V tej skupini so sorte, ki so običajno trpke, kljub prisotnosti semen (meso ni trpko le okrog 

semen), zato je za užitnost ploda potrebna umeditev. 

 
V letu 2009 so bili plodovi vseh sort v preizkušanju obrani 29.10., pred napovedjo jesenskih 
slan. Degustacija trdoužitnih plodov, ki je vključevala PCNA sorte (Hana Fuyu, Cal Fuyu, 
O'Gosho, Jiro C-24276) ter degustacija oplojenih, torej prav tako trdoužitnih plodov pri 
variabilnih – PVNA sortah (Kaki Tipo, Amankaki, Thiene) je bila opravljena 4.11.2009. 
Degustacija umedenih plodov je bila izvedena 25.11.2009 in sicer pri PVA sorti Tone Wase 
ter pri variabilnih – PVNA sortah (Kaki Tipo, Amankaki, Thiene), kjer smo ocenjevali 
zmehčane, umedene plodove. 
 
Pomološke lastnosti ocenjevanih sort (oblika ploda, okus ploda, skupna ocena) so prikazane 
v preglednici 30. Tudi v letu 2009 so bile trdoužitne PCNA sorte (Hana Fuyu, Cal Fuyu, 
O'Gosho, Jiro C-24276) manj okusne, s še prisotno trpkostjo in slabše ocenjene v primerjavi 
s plodovi variabilnih sort (Kaki Tipo, Amankaki, Thiene), pri katerih smo ocenjavali oplojene, 
trde plodove. Trdi, oplojeni plodovi variabilnih sort so bili namreč brez trpkosti in zelo okusni. 
Prav tako so bili tudi umedeni plodovi variabilnih sort ocenjeni kot okusni. Tudi sorta Tone 
Wase, ki sodi v skupino PVA sort in je za uživanje potrebna umeditev, je bila podobno kot 
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pretekla leta ocenjena kot zelo okusna in aromatična. Seveda to velja za plodove, ki so bili 
dobro obarvani, rdeče oranžni. Manj intenzivno oziroma slabše obarvani plodovi sorte Tone 
Wase so bili ob degustaciji še rahlo trpki. 
 
Med trdoužitnimi PCNA sortami je bila v letu 2009 sorta Jiro C-24276 slabše obarvana kot 
pretekla leta, s še rahlo prisotno trpkostjo in ne dobro razvitim okusom ob ocenjevanju. Ta 
lastnost potrebe po daljši rastni dobi je sicer značilna za večino PCNA sort, ki potrebujejo 
toplejše razmere v jeseni za razvoj optimalnih lastnosti ter izgubo trpkosti na drevesu, vendar 
pa je potrebno v naših razmerah mnogokrat z obiranjem pohiteti zaradi nevarnosti jesenskih 
slan. V letu 2009 se je torej pokazalo, da je sorta Jiro C-24276 nekoliko kasneje dozorela kot 
pretekla leta. Sicer jo uvrščamo skupaj s sorto Hana Fuyu med zgodnejše iz skupine PCNA 
sort, ki zorita v zadnji dekadi oktobra oziroma v začetku novembra. Sorta Hana Fuyu je bila 
ob ocenjevanju v letu 2009 sicer brez trpkosti, vendar brez razvitega okusa in arome, zato je 
bila podobno kot prejšnja leta ocenjena kot dobra. Pri pozneje zorečih PCNA sortah Cal 
Fuyu in O'Gosho je bila ob degustaciji plodov še prisotna trpkost, kar potrjuje dejstvo, da 
potrebujejo te sorte pri dozorevanju v jeseni daljše, toplejše obdobje, da povsem izgubijo 
trpkost.  
   
Preglednica 30: Pomološke lastnosti sort kakija v letu 2009, Bilje, sajeno pozimi 1999/2000 
 

Oblika ploda Pomološka  
skupina 

Sorta 

vzdolžni  
prerez 

prečni  
prerez 

Okus Skupna 
ocena 

lastnosti 
plodov 

Hana Fuyu rahlo sploščen kvadratno- 
rebrast dober dober 

Cal Fuyu rahlo sploščen okrogel – do 
kvadraten dober dober 

O'Gosho rahlo sploščen kvadraten dober dober P
C

N
A

 

Jiro C-
24276 

sploščen kvadraten dober dober 

Kaki Tipo okrogel okrogel odličen odličen 

Amankaki 
okroglasto 
podolgovat okrogel prav dober prav dober 

P
V

N
A

 

Thiene okrogel okrogel prav dober - 
odličen prav dober 

P
V

A
 

Tone Wase sploščen kvadraten odličen prav dober 
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JAGODA 
 
Brdo pri Lukovici, 2006, 2007 
 
V avgustu leta 2008, smo z namenom tretjega  preizkušanja rodnost posameznih sort jagod, 
ponovno posadili enkrat rodne italijanske sorte Antea, Asia, Dora, Eva in Sugar Lia, švicarski 
sorti Thuchampion in Thutop ter večkrat rodno ameriško sorto Albion. Standardna sorta je 
bila Queen Elisa. Vse rastline, razen sorte Sugar Lia, so bile vzgojene iz živic, zato je bil 
pridelek grmov iz zelenih sadik manjši kot bi bil pri rastlinah iz frigo sadik. Sorta Sugar Lia je 
bila v letu 2009 zaradi nesoglasja pri zavarovanju imena, preimenovana v sorto Lia.  
 
Vremenske razmere v zimskem in zgodnje pomladanskem času so bile za rast in razvoj 
večine sort jagod optimalne. Zaradi običajno zelo spremenljivega vremena v času cvetenja in 
začetku zorenja, so poskusi potekali v tunelih.  
 
 
Preglednica 31: Fenološka opazovanja jagod in rezultati meritev rasti in pridelka v letu 2009, 

Brdo pri Lukovici, sajeno 2008  
 

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) 

Albion * 18. april 25. maj / / / / / / 

Antea 22. april 22. maj 596,3 43,0 13,9 21,4 29,8 3,5 

Asia 18. april 22. maj 448,3 32,4 13,8 17,6 22,4 4,0 

Civri 27 * 14. april 13. maj / / / / / / 

Dora 18. april 20. maj 406,1 25,5 15,9 28,8 20,3 4,0 

Eva 14. april 13. maj / / / / / / 

Queen Elisa 
(s) 14. april 18. maj 292,3 23,1 12,6 14,0 14,6 3,5 

Lia (Sugar Lia)  
*** 22. april 18. maj 420,5 21,9 19,2 35,3 21,0 5,0 

Thuchampion 22. april 25. maj 577,8 49,5 11,7 14,5 28,9 4,0 

Thutop 18. maj 22. maj 530,5 37,3 14,2 18,0 26,5 4,5 

 
(s) -  standardna sorta 
* - večkrat rodna sorta 
** - računano pri gostoti 50.000 sadik/ha 
***- frigo sadilni material 
/ - ni pridelka 
1 – najnižja ocena za proučevano lastnost 
5 – najvišja ocena za proučevano lastnost 
 
Rast vseh sort, vzgojenih iz zelenih sadik, je bila srednje bujna. Zelo zgodaj so začele cveteti 
sorte Civri 27, Eva in Queen Elisa; srednje zgodaj - Albion, Asia, Dora in Thutop; pozno pa 
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Antea, Lia in Thuchampion. Po začetku zorenja, ki je za pridelovalce zelo pomemben, smo 
sorte razdelili med zelo zgodnje - Civri 27 in Eva (13. maj); zgodnje - Queen Elisa in Lia (18. 
maj); srednje pozne - Antea, Asia, Dora in Thutop (od 20. do 22. maja); pozno sorto 
Thuchampion (25. maj) in večkrat rodno sorto Albion, ki je začela zoreti relativno pozno (25. 
maj). Večina rastlin sort Albion, Civri 27 in Eva je čez zimo propadla, zato smo pri teh sortah 
spremljali le fenofaze razvoja (preglednica 31).   
 
Količina pridelka je poleg časa zorenja, druga najpomembnejša lastnost. Od vseh sort je 
največji pridelek dosegla sorta Antea (596,3 g/grm). Sledili sta ji švicarski sorti Thutop in 
Thuchampion s 530,5 in 577,8 g/grm. Sorte Asia, Dora in Lia so imele okrog 400 g pridelka 
na grm. Vse sorte so po količini pridelka močno presegle standardno sorto Queen Elisa, ki je 
imela le 292, 3 g/grm. Povprečna masa plodu (vsa obiranja) je bila največja pri sorti Lia, ki je 
imela najmanjše število plodov. Lia je imela tudi največjo maso plodov v 3. obiranju, ki 
običajno predstavljajo povprečno tržno kakovost. Masa plodov sorte Lia se je tako močno 
razlikovala od ostalih sort predvsem zaradi izhodiščnega sadilnega materiala. Najmanjšo 
povprečno maso plodu je imela sorta Thuchampion, ki je obenem  imela tudi največje število 
plodov. Masa je bila majhna tudi v 3. obiranju, kar nakazuje, da ima sorta drobne plodove. V 
3. obiranju sta imeli ustrezno maso plodu (več kot 20 g) le  sorti Antea in Dora. V okusu je 
najvišjo oceno dosegla sorta Lia, sledila pa ji je sorta Thutop. Vse ostale sorte so bile v 
povprečju dobre, z ocenami od 3,5 do 4. V jesenskem času smo ocenili občutljivost sort na 
pepelasto plesen. Zelo občutljiva je bila sorta Antea, najmanj občutljiva je bila sorta 
Thuchampion. Vse ostale sorte so bile srednje občutljive. 
  
Na podlagi rezultatov preizkušanja sort v letu 2009 smo ugotovili, da je bila od zgodnjih sort 
najboljša sorta Lia, od srednje poznih Antea in pozna sorta Thuchampion, čeprav ima vsaka 
izmed sort določeno pomanjkljivost.  
 
Brdo pri Lukovici, 2008 
 
V avgustu leta 2008 smo posadili enkrat rodne sorte Adria, Galia in Record ter večkrat rodno 
sorto Irma. Primerjali smo jih s standardno sorto Alba. Frigo sadike smo uvozili iz Italije.  
 
Rast sort Galia, Irma in Record je bila izredno bujna, rast sort Adria in Alba pa šibka do 
srednje bujna. Zelo zgodaj je začela cveteti sorta Irma, srednje pozno sorta Alba in pozno 
sorte Adria, Galia in Record. Po začetku zorenja, smo sorte razdelili med zgodnje - Alba 
(standard) (18. maj); srednje pozne - Irma (20. maj) in pozne:  Adria, Galia in Record (od 29. 
maj do 1. junij).  
 
Od vseh sort je največji pridelek dosegla sorta Record (726,7 g/grm). Sledila ji je večkrat 
rodna sorta Irma s 639,9 g/grm, pri kateri smo ovrednotili le pridelek prvega cvetenja. Dober 
pridelek je dosegla tudi sorta Adria s 477 g/grm (preglednica 32). Sorti Galia in standardna 
sorta Alba sta imeli približno 340 g pridelka na grm. Število plodov sort Adria, Alba in Galia je 
bilo majhno (okrog 18 plodov/grm), pri sortah Irma in Record pa srednje veliko (okrog 30 
plodov na grm). Povprečna masa plodu (vsa obiranja) je bila zelo velika pri sortah Adria in 
Record, velika pri sorti Irma in srednja pri sortah Galia in Alba. V 3. obiranju sta zelo visoko 
maso plodu  dosegli sorti Adria (44,3 g/plod) in Record (43,7 g/plod). Ostale sorte so imele 
velike plodove,  Galia 25,4 g/plod, Alba 23,4 g/plod in Irma 22,1 g/plod. V okusu je najvišjo 
oceno dosegla sorta Adria, sledila ji je standardna sorta Alba. Ostale tri sorte so imele 
povprečen okus. V jesenskem času smo ocenili občutljivost sort na pepelasto plesen. Zelo 
občutljiva je bila sorta Adra. Vse ostale so bile srednje občutljive.  
 
Na podlagi rezultatov preizkušanja sort v letu 2009 smo ugotovili, da sta bili najboljši sorti 
Adria in Record. Pomanjkljivost sorte Adria je v občutljivosti na pepelasto plesen, pri sorti 
Record pa povprečen okus.  
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Preglednica 32: Fenološka opazovanja jagod in rezultati meritev rasti in pridelka v letu 2009, 
Brdo pri Lukovici, sajeno 2008  

 
Fenofaze Pridelek Sorta 

 
 
 

cvetenje 
(datum) 

zorenje 
(datum) 

Ocena 
rasti 
(1 - 5) 

masa 
na 

grm 
(g) 

število 
plodov 
na grm 

masa 
plodu 

(g) 

masa 
na ha** 

(t) 

okus 
(1 - 5) 

Adria 4. maj 29. maj 3 477,1 18,5 25,8 23,9 5,0 

Alba (s) 18. april 18. maj 3 341,4 19,4 17,6 17,1 4,5 

Galia 8. maj 1. junij 5 345,1 18,8 18,3 17,3 3,0 

Irma* 14. april 20. maj 5 639,9 29,6 21,6 32,0 3,0 

Record 4. maj 1. junij 5 726,7 28,4 25,6 36,3 3,5 

 
(s) - standardna sorta 
* - večkrat rodna sorta 
** - računano pri gostoti 50.000 sadik/ha 
1 – najnižja ocena za proučevano lastnost 
5 – najvišja ocena za proučevano lastnost 
 
MALINA 
 
Brdo pri Lukovici, 2004 
 
Leta 2004 smo maline sort Chilliwack, Fairview, Ruby in Titan v primerjavi s standardno sorto 
Willamette, posadili v lonce, napolnjene s šotnim substratom, da bi se izognili morebitnemu 
propadanju sadik zaradi bolezni odmiranje malin (Phytophthora). Kljub presaditvi, je bila rast 
rastlin izredno slaba in šibka. Glavni vzrok slabe rasti je bila okužba rastlin z malinovo sušico 
in močne poškodbe rodnega lesa zaradi toče v letu 2007.  
 
Začetek cvetenja malin je bil v letu 2009, v primerjavi z letom 2007, izredno pozen, vendar 
primerljiv s predhodnim letom. Sorti Ruby in Titan sta zacveteli 16. maja. Vse ostale sorte so 
zacvetele pozneje, 23. maja. Zorenje zgodnjih dveh sort se je začelo 15. junija, zorenje 
ostalih sort pa en teden kasneje, 22. junija. Plodovi sort Chilliwack, Fairview in Ruby so bili 
zaradi šibke rasti, ki je posledica okužb s sušico, drobni. Pri sorti Titan in standardni sorti 
Willamette so bili srednje veliki. 
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AMERIŠKA BOROVNICA 
 
Drenov grič, 2005 
 
Junija 2005 smo v 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. V letu 2009 smo cel nasad, vključno s 
sortami v preizkušanju, zaščitili s sredstvi proti moniliji, zato okužb, ki bi povzročale 
odpadanje pridelka, ni bilo.   
 
Preglednica 33: Fenološka opazovanja ameriških borovnic in ocena rasti v letu 2009 
 

Fenofaze Sorta 
 

brstenje 
(datum) 

cvetenje 
(datum) 

zorenje 
(datum) 

Ocena 
rasti    

(1 - 5) 

Bluechip 6. april 6. maj 28. junij 3 

Bluecrop (s) 6. april 10. maj 1. julij 4 

Bluerich 6. april 14. maj 10. julij 3 

Hardyblue 6. april 10. maj 28. junij 3 

Lateblue 6. april 14. maj 27. julij 4 
 
(s) – standardna sorta  
1 – najnižja ocena za proučevano lastnost 
5 – najvišja ocena za proučevano lastnost 
 
Brstenje sort v preizkušanju je bilo sočasno, v začetku aprila (preglednica 33). Datum 
začetka brstenja je pomemben ne le zaradi možnih nizkih spomladanskih temperatur, 
temveč tudi zaradi spremljanja pojavnosti monilije. Cvetenje, ki je močno odvisno od 
vremenskih razmer, je bilo v primerjavi z letom 2007 pozno, v primerjavi z vsemi ostalimi leti 
pa normalno. Zorenje je bilo najbolj zgodnje pri sortah Bluechip in Hardyblue (28. junij), 
srednje zgodnje pri standardni sorti Bluecrop (1. julij), pozno pri sorti Bluerich (10. julij) in 
zelo pozno pri sorti Lateblue (27. julij). Prvi plodovi so zaradi majhnega nastavka običajno 
preveliki in le nakazujejo sortne lastnosti rastline v polni rodnosti. Plodovi sorte Bluechip so 
bili srednje veliki (1,9 g/plod), podobno kot pri standardni sorti Bluecrop (1,9 g/plod), izrazito 
okrogle oblike, z veliko poprha, povprečnega kislo sladkega okusa. Plodovi Bluerich so bili 
veliki (2,6 g/plod), s poprhom, trdini in srednjega okusa. Plodovi Hardyblue so bili drobni do 
srednje veliki (1,3 g/plod), z veliko poprha, mehki in srednje dobrega okusa. Plodovi Lateblue 
so bili srednje veliki, okrogli, z močnim poprhom, prijetnega, kislega okusa. 
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VZGOJA NOVIH SORT SADNIH RASTLIN 
 
V preglednici 34 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 2009. Delo na 
področju vzgoje novih sort sadnih rastlin trenutno poteka pri orehu, kostanju in oljki. 
 
Preglednica 34 : Delo v okviru vzgoje novih sort oz. tipov sadnih rastlin v letu 2009 
 

Sadna vrsta  Lokacija 
Število  

proučevanih 
genotipov 

Izvajalec 

Maribor 49 BF 

Bistrica ob Sotli 95 BF, Sadjarstvo 
Hudina 

Oreh 

Počehova / Maribor  228 BF, Frelih-Hlade 

Kostanj Bela Krajina, Vipavska dolina 51 BF 

Oljka Slovenska Istra 155 Center za oljkarstvo 
Koper 
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OREH 
 
Kolekcijski nasad Maribor - VIII, 1994 - 2008 
 

Kolekcijski nasad je namenjen primerjavi 41 genotipov, ki so bili odbrani iz različnih populacij 
slovenskega oreha. Posajeni so bili v več etapah, od leta 1994 dalje (preglednica 35). 
Spomladi 2008 smo dosadili štiri genotipe, od katerih sta dva (EP-8 in EP-13) načrtna 
križanca med sortama Elit in Petovio, G-120-17 in G-139-32 sta sejanca sort G-120 in G-
139. Za primerjavo je bila posajena sorta Elit. Poleg nje rastejo v nasadu še standardne sorte 
Franquette, G-139 in Parisienne.     
 
Najpoznejši genotipi so v letu 2009 odgnali že v zadnji dekadi aprila. Najpoznejša je bila 
standardna sorta Parisienne (28. april). Samo Zdole-62 in Krnc sta bila kasnejša od poznega 
standarda iz iste skupine, sorte Franquette. Pozni so bili tudi štirje genotipi, posajeni l. 2008. 
Sejanec sorte G-139 (G-139-32) je odgnal celo najkasneje od vseh dreves v tej kolekciji 
(29.4.). Raduha-2, Zdole-60 in Zdole-59 so vzbrsteli 21. oz. 20. aprila, vsi srednji oz. srednje 
pozni genotipi pa 5. In 19. aprilom. Tudi srednje pozni standard, G-139 je odgnal že 10. 
aprila. Rastna doba se je končala v zelo dolgem intervalu, od 4. oktobra (NH 5/3) do 9. 
novembra (7/6). Najmlajša drevesa so liste odvrgla še dva do tri dni kasneje in dober teden 
za standardom iz te skupine, sorto Elit.     
 
Večina genotipov, ki so bili posajeni do leta 1997, je obilno cvetela. Med najstarejšimi drevesi 
je edino Ramšak razvil manj moških socvetij. Iz prve in druge skupine sta imela Golhleb in 
standard G-139 redkejše ženske cvetove. Med mlajšimi drevesi izstopa T 6/18 z velikim 
številom mačic. Po količini ženskih cvetov vsa drevesa, posajena od l. 2004 dalje, zaostajajo 
za standardnimi sortami Franquette, Parisienne in Elit. Kljub dobremu cvetenju je bil pridelek 
pri veliki večini bistveno slabši kot preteklo leto, kar je posledica neugodnih vremenskih 
razmer, močnega napada orehove muhe in tudi večje prizadetosti od antraknoze ter 
orehovega ožiga. Noben testiran genotip po pridelku ni presegel standardne sorte 
Franquette (7,2 kg/drevo). Najbližji so bili Erjavec (4,8 kg/drevo) iz iste starostne skupine kot 
Franquette, ter tri leta mlajša NH 2/1 (4,3 kg/drevo) oz. NH 5/8 (4 kg/drevo).        
 
Obilno deževje med spomladansko in poletno rastjo je povzročilo, da so drevesa bujno rasla 
in razvila tudi do 70 cm dolge mladike. Najbolj intenzivno vegetativno rast (ocena 8) so imeli 
Golhleb, Zdole-62, PH 24/4, Te 9/13, T 17/20, 8/7, 16/7 in 7/6 ter standarda Franquette in 
Elit. Posledica nadpovprečnih padavin je bil tudi močnejši pojav glivične antraknoze in 
bakterijskega ožiga. Antraknoza je najbolj prizadela liste genotipov Pukšič in Te 9/13, ožig pa 
plodove genotipov Remšak, Golhleb, NH 12/6, NH 5/8 in NH 13/8.   
 
Plodove smo analizirali pri 35 genotipih in treh standardnih sortah (preglednica 36). Po teži 
izstopajo Te 10/16 (20,8 g), NH 9/10 (18,7 g), NH 13/8 (18,3 g) in Golhleb (15,6 g). Standard 
G-139 ima težje orehe kot vsi preizkušani tipi iz prve in druge skupine razen Golhleba. 
Drobne plodove imata Erjavec in Zdole-62. Najmanjšo povprečno težo (8,7 g) smo izmerili pri 
NH 5/3 in NH 12/6. Genotipa Te 10/16 in T 15/12 imata zelo težke in velike plodove, a s 
komaj 25,0 oz. 26,7 odstotnim deležem jedrca. Še trinajst drugih genotipov je imelo manjši 
izplen jedrca od 40 %, pri osmih je presegel 45 % in samo pri dveh (Raduha-2 in Č 5/3) je bil 
izplen jedrca večji od 50 %. Slabše napolnjena jedrca so se zlahka izluščila in dala pretežno 
cele polovičke. Barva jedrc je bila nekoliko temnejša kot pretekla leta, še vedno pa so bila 
tržno zanimive svetlo rjave do rumenkaste barve. 
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 Preglednica 35: Preizkušanje orehov, preselekcioniranih iz avtohtonih populacij, leto 2009, 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
. 

Erjavec  * 16. 4. 22.10. 2. 5. 8,0 6. 5. 7,0 6,0 4.822,5 6,0 89,0 8,0 7,0 7,0 7,0 8,0 
Raduha–2  * 21. 4. 8. 11. 21. 4. 6,0 4. 5. 7,0 7,0 1.000,0 6,0 69,0 8,0 7,0 7,0 6,0 7,0 
Remšak * 6. 4. 28. 10. 17. 4. 5,0 30.4. 7,0 3,0 255,0 7,0 93,0 8,0 6,0 6,0 4,0 7,0 
Krnc  * 25. 4. 28.10. 30.4. 7,0 16. 5. 8,0 4,0 1.427,5 5.0 66,0 8,0 7,0 6,0 5,0 8,0 
Golhleb  * 7. 4. 20.10. 16. 4. 6,0 29. 4. 6,0 3,0 585,0 8,0 73,0 7,0 7,0 7,0 4,0 6,0 
Zdole-59 ** 20. 4. 3. 11. 26.4. 8,0 10. 5. 8,0 6,0 3.596,7 5,0 76,0 8,0 7,0 6,0 6,0 8,0 
Zdole-60  ** 21. 4. 29. 10. 29.4. 7,0 13. 5. 8,0 3,0 260,0 5,0 63,0 6,0 7,0 7,0 5,0 7,0 
Zdole-61  ** 14. 4. 28.10. 24.4. 8,0 11. 5. 8,0 5,0 966,7 7.0 52,0 6,0 7,0 7,0 6,0 8.0 
Zdole-62  ** 25. 4. 20. 10. 4. 5. 6,0 13. 5. 8,0 4,0 180,0 8,0 63,0 4,0 7,0 7,0 6,0 8,0 
Franquette(s)  ** 22.4. 2.11. 30.4. 8,0 10.5. 8,0 5,0 7.220 5,0 86,0 8,0 7,0 7,0 6,0 7,0 
G-139 (s) ** 10.4. 4.11. 16.4. 8,0 1.5. 6,0 3,0 700,0 7,0 95,0 8,0 7,0 7,0 6,0 7,0 
Č 2/6  *** 6. 4. 27. 10. 17. 4. 8,0 28.4. 5,0 6,0 142,5 7,0 70,0 8,0 7,0 7,0 6,0 8,0 
Č 6/7  *** 5. 4. 3.11. 25.4. 7,0 26. 4. 5,0 5,0 830,0 4,0   75,5 8,0 7,0 7,0 7,0 8,0 
NH 2/9  *** 6. 4. 31. 10. 30.4. 7,0 1. 5. 7,0 5,0 392,5 7,0 61,0 8,0 7,0 7,0 7,0 8,0 
NH 5/3 *** 5. 4. 4. 10. 28. 4. 5,0 29. 4. 7,0 5,0 490, 5,0 62,0 8,0 7,0 6,0 5,0 7,0 
NH 12/6 *** 6. 4. 4. 11. 23. 4. 7,0 4. 5. 7,0 4,0 957,5 6,0 65,0 8,0 6,0 6,0 4,0 7,0 
NH 2/1 *** 6. 4. 2.11. 25. 4. 7,0 5. 5. 7,0 3,0 4.290,0 5,0 71,0 7,0 6,0 7,0 7,0 8,0 
Č 5/3 *** 6. 4. 20. 10. 25. 4. 7,0 25. 4. 6,0 3,0 970,0 5,0 78,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 
NH 5/8 *** 6. 4. 6. 11. 25.4. 8,0 23. 4. 8,0 2,0 4.010,0 7,0 86,0 8,0 6,0 6,0 4,0 7,0 
NH 9/10  • 6. 4. 24.10. 24. 4. 5,0 28. 4. 5,0 2,0 412,5 6,0 73,0 8,0 7,0 7,0 6,0 8,0 
Č 6/4  • 7. 4. 4.11. 17. 4. 4,0 30.4. 6,0 5,0 1.135,0 6,0 57,0 8,0 6,0 6,0 6,0 7,0 
Osrečje  • 6. 4. 3. 11. 17. 4. 5,0 26.4. 6,0 2,0 70,0 5,0 46,0 8,0 7,0 7,0 7,0 7,0 
Č 2/1  •• 9. 4. 17. 11. 18. 4. 5,0 1. 5. 6,0 4,0 35,0 5,0 55,0 7,0 7,0 7,0 5,0 7,0 
NH 13/8  •• 9. 4. 20. 10. 30.4. 7,0 28.4. 7,0 4,0 500,0 7,0 72,0 8,0 7,0 6,0 4,0 7,0 
MA 2/1  •• 6. 4. 23. 10. 16. 4. 6,0 26.4. 6,0 4,0 160,0 6,0 61,0 7,0 6,0 6,0 6,0 7,0 
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Preglednica 35 (nadaljevanje): Preizkušanje orehov, preselekcioniranih iz avtohtonih populacij, leto 2009, kolekcijski nasad MB-VIII, sajeno 1994 - 
2008  

 
Pukšič  •• 8. 4. 19. 10. 27. 4. 6,0 5. 5. 6,0 3,0 625,0 7,0 47,5 7,0 4,0 7,0 6,0 8,0 
Jarc (I/7)  ••• 8. 4. 18.10. 3. 5. 5,0 28.4. 7,0 7,0 1.920,0 5,0 44,0 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0 
PH 24/4  ♦ 14. 4. 5. 11. 3. 5. 2,0 6. 5. 5,0 2,0 132,5 8,0 38,0 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0 
PH 26/6 ♦ 12. 4. 19. 10. 25.4. 3,0 3. 5. 5,0 2,0 250,0 7,0 37,0 7,0 6,0 7,0 7,0 8,0 
PH 31/3 ♦ 18. 4. 5. 11. 3.5. 1,0 5. 5. 5,0 3,0 235,0 7,0 35,0 8,0 7,0 7,0 7,0 8,0 
TE 7/6 ♦ 9. 4. 7. 11. 24.4. 3,0 6.5. 4,8 3,5       90,0 7,1   25,9 6,9 7,0 7,0 7,4 8,0 
TE 10/16 ♦ 8. 4. 7. 11. 24.4. 2,0 4. 5. 5,0 3,0 255,0 7,0 29,5 7,0 6,0 6,0 6,0 7,0 
TE 6/18 ♦ 7. 4. 26. 10. 18. 4. 5,0 26.4. 3,0 2,0 / 7,0 46,0 8,0 6,0 7,0 7,0 7,0 
TE 8/15 ♦  9. 4. 20. 10. 18.4. 2,0 3. 5. 5,0 4,0 467,5 7,0 33,0 7,0 6,0 6,0 7,0 8,0 
TE 9/13 ♦ 7. 4. 16. 10. / 1,0 29. 4. 3,0 3,0 100,0 8,0 39,0 6,0 5,0 6,0 6,0 7,0 
Franquette (s) ♦ 25. 4. 5. 11. 3.5. 3,0 17. 5. 7,0 5,0 790,0 8,0 40,0 8,0 7,0 7,0 7,0 8,0 
T 15/1 ♦♦ 13. 4. 29. 10. 4. 5. 2,0 3. 5. 4,0 3,0 165,0 7,0 26,0 8,0 7,0 7,0 7,0 8,0 
T 15/12 ♦♦   12. 4. 31. 10. 28.4. 3,0 9. 5. 6,0 3,0 180,0 7,0 25,0 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0 
T17/13 ♦♦  17. 4. 4.11. / 1,0 6. 5. 5,0 3,0 285,0 6,0 23,0 8,0 7,0 7,0 8,0 8,0 
T17/20 ♦♦  6. 4. 30. 10. 25.4. 1,0 2.5. 3,0 2,0 20,0 8,0 26,0 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0 
TE 4/7 ♦♦ 5. 4. 20.10. / 1,0 30.4. 4,0 3,0 350,0 7,0 26,0 6,0 6,0 6,0 7,0 8,0 
TE 8/7 ♦♦  10. 4. 5. 11. / 1,0 5. 5.    4,0 4,0 287,3 8,0 30,0 8,0 7,0 7,0 7,0 8,0 
T 16/7 ♦♦ 14. 4. 3. 11. / 1,0 27.4. 5,0 3,0 392,5 8,0 31,0 8,0 6,0 6,0 7,0 8,0 
T 7/6 ♦♦  6. 4. 9. 11. / 1,0 12. 5. 3,0 2,0 80,0 8,0 23,0 6,0 7,0 7,0 8,0 8,0 
Parisienne  (s) ♦♦ 28.4. 6.11. / 1,0 17. 5. 6,0 5,0 180,0 7,0 25,5 8,0 7,0 7,0 7,0 8,0 
EP-8  ◊ 24.4. 10.11. / 1,0 / 1,0 1,0 / 2,5 8,5 3,0 8,0 / / 8 
EP-13 ◊ 19.4. 11.11 / 1,0 / 1,0 1,0 / 5,0 6,5 3,5 8,0 / / 8,0 
G-120-17 ◊ 20.4. 12.11. / 1,0 / 1,0 1,0 / 3,0 9,0 3,0 6,0 / / 8,0 
G-139-32 ◊ 29.4. 11.11. / 1,0 / 1,0 1,0 / 3,0 7,0 3,0 8,0 / / 8,0 
Elit (s) ◊ 28.4. 2.11. / 1,0 15-5. 2,0 2,0 105,0 8,0 11,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

 
Legenda: (s) - standard, * - sajeno 1994, ** - 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 
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Preglednica 36: Pomološke lastnosti v nasadu preselekcioniranih genotipov oreha v letu 2009, MB/VIII 
 
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) 

Erjavec  * 31,9 31,1 32,0 9,0 4,4 48,9 8,0 0,9 7,0 7,0 7,0 

Raduha–2  * 43,3 30,9 32,4 11,9 6,4 53,8 7,0 1,0 7,0 7,0 6,0 

Remšak  * 35,8 29,5 30,4 10,4 5,0 48,1 7,5 1,2 7,0 7,0 6,5 

Krnc  * 37,6 30,8 31,3 10,6 4,3 40,6 7,0 1,3 7,0 7,0 7,5 

Golhleb * 46,4 37,3 40,3 15,6 6,3 40,4 6,0 1,3 6,5 8,0 6,0 

Zdole-59 ** 38,9 32,1 33,4 12,3 5,0 40,7 7,0 1,6 8,0 8,0 7,0 

Zdole-60  ** 43,9 29,3 30,8 10,2 4,6 45,1 7,0 1,3 7,5 8,0 7,5 

Zdole-61  ** 42,6 31,9 32,6 11,4 4,9 43,0 7,5 1,3 7,0 8,0 7,0 

Zdole-62  ** 36,6 31,2 34,3 9,2 3,7 40,2 7,0 1,2 7,0 7,0 7,0 

Franquette(s)  ** 42,7 32,8 32,7 11,9 4,8 40,3 7,0 1,4 8,0 8,5 7,5 

G-139 (s)  ** 40,2 33,8 35,5 13,4 5,4 40,3 8,0 1,4 7,0 8,0 7,0 

Č 2/6  *** 34,9 31,4 34,7 11,1 4,6 41,4 7,5 1,3 8,0 7,0 6,5 

Č 5/3  *** 35,2 30,2 29,6 10,5 5,6 53,3 7,0 1,3 7,5 8,0 7,5 

Č 6/7  *** 32,7 28,2 30,8 9,2 4,1 44,6 7,5 1,4 7,5 7,0 7,0 

NH 2/1  *** 35,0 29,2 30,4 10,3 4,0 38,8 7,5 1,7 8,0 7,5 6,0 

NH 2/9  *** 32,7 26,1 28,8 9,0 3,4 37,8 7,0 1,7 8,0 7,0 6,5 

NH 5/3  *** 33,3 26,1 28,8 8,7 3,2 36,8 7,0 1,8 8,0 7,0 7,0 

NH 5/8  *** 34,3 27,1 30,2 9,4 3,7 39,4 6,5 1,8 8,0 7,0 7,0 

NH 12/6  *** 34,6 29,4 29,5 8,7 4,2 48,3 7,0 1,5 7,5 7,0 6,5 

Osrečje  • 34,5 31,4 31,9 10,4 4,5 43,3 7,5 1,4 8,0 7,5 7,0 

NH 9/10  • 44,9 37,2 40,5 18,7 6,3 33,7 5,0 1,8 7,0 7,0 6,0 

Č 6/4  • 36,6 30,2 31,2 10,5 4,6 43,8 7,0 1,4 8,0 7,5 7,0 
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Preglednica 36 (nadaljevanje): Pomološke lastnosti v nasadu preselekcioniranih genotipov oreha v letu 2009, MB/VIII 
 
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) 

NH 13/8  ••  48,1 35,7 40,1 18,3 6,5 35,5 6,5 1,7 8,0 7,5 7,0 

Č 2/1  •• 34,2 30,3 32,6 10,2 4,6 45,1 7,5 1,5 8,0 8,0 6,5 

MA 2/1  •• 36,5 31,0 31,5 9,7 4,4 45,4 7,0 1,4 7,0 7,5 6,0 

Pukšič •• 39,5 36,4 36,1 13,1 6,1 46,2 7,5 1,2 7,0 8,0 7,0 

Jarc ••• 34,8 32,0 31,5 10,7 4,1 38,3 7,5 1,4 7,0 7,0 7,0 

TE 6/18 ♦ 39,2 29,6 30,4 12,1 4,3 35,5 6,5 2,0 8,5 7,5 6,0 

TE 10/16♦  47,4 38,4 43,8 20,8 5,2 25,0 5,0 1,9 7,0 8,0 7,0 

TE  7/6 ♦ 36,9 29,0 31,4 9,6 3,3 34,4 7,5 1,2 6,0 8,0 7,5 

TE 8/7♦♦ 47,7 34,7 35,2 14,2 5,0 35,2 7,0 1,5 6,5 8,0 7,5 

T 15/12 ♦♦ 47,7 34,7 37,3 14,6 3,9 26,7 6,0 2,0 5,5 8,5 7,5 

T 16/7 ♦♦ 46,4 34,2 36,2 13,5 4,9 36,3 7,0 2,0 8,0 8,0 7,0 

T 17/13 ♦♦ 43,3 31,9 32,6 10,8 4,4 40,7 7,0 1,7 7,0 8,0 7,5 

T  17/20♦♦ 41,3 33,1 38,2 12,2 4,1 33,6 6,5 1,1 6,5 8,0 7,0 

A – 8 ◊ 33,9 29,7 33,4 10,2 4,6 45,1 8,0 1,2 7,0 8,0 7,5 

A –17 ◊ 40,0 33,1 34,0 13,3 5,2 39,1 8,0 1,4 7,0 8,0 8,0 

Elit ◊ 34,2 29,1 31,5 8,9 4,0 44,9 8,0 1,3 7,5 8,0 7,5 
 
Legenda: (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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Bistrica ob Sotli, 1991 - 1996 
 
Pridelek sejancev je bil v letu 2009 večji kot preteklo leto. Kljub izdatnim padavinam je bilo 
zdravstveno stanje listov in plodov dobro in tudi okužbe z orehovo muho smo našli manj kot 
v nekaterih drugih nasadih.  
 
Pobrali in analizirali smo 95 vzorcev plodov. Najtežji orehi so imeli 15,1 g, najlažji pa 6,2 g. 
Izplen jedrca je bil od 29,6 % do 57,7 %. Luščina je bila največkrat ocenjena s 7 ali 8, kar 
pomeni, da ima največ analiziranih genotipov lepo gladko luščino, iz katere se jedrca zlahka 
izluščijo. Samo v primeru T 22/12 se je jedrce težko izluščilo in več jedrc se je pri luščenju 
tudi zlomilo. Jedrca so bila v glavnem rjavkasta do svetlo rjava (ocena 6,5 do 8), noben 
genotip pa ni imel povsem svetlih jedrc.  
 
V preglednici 37 so rezultati osnovne pomološke analize za 15 vzorcev, ki so bolj zanimivi 
glede na katerega od glavnih selekcijskih kriterijev. GenotipT 21/3 ima najtežje plodove (15,1 
g) s srednjim izplenom jedrca, zelo gladko in nekoliko debelejšo luščino, ki je dobro zaprta, 
jedrca pa so svetlo rjava in se lepo izluščijo. Zelo debele orehe imajo tudi T 21/13, 19/14, 
24/6 in 24/2. Zaželen izplen jedrca, preko 50 %, imata T 19/8 in 20/7. Zelo gladko, vendar 
debelo luščino ima T 24/6. Pri T 20/7 in 24/6 sta obe polovički luščine najbolj čvrsto spojeni. 
T 19/8 je zanimiv zaradi dobre ločljivosti jedrca od pregrad in luščine, T 18/16, 21/2 in 22/4 
pa zaradi zelo svetlih jedrc.     
 
Preglednica 37: Pomološke lastnosti orehov v nasadu Hruševce / Bistrica ob Sotli v letu 2008                                                                         
 

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) 

T 18/16 11,2 5,0 44,6 8,0 1,5 8 8,0 8,0 

T 18/19 10,7 4,8 44,9 8,0 1,3 8 8,0 6,5 

T 19/14 14,7 5,3 36,1 6,0 1,7 6 7,5 6,0 

T 19/8 8,6 4,9 57,0 7,0 1,7 7 8,5 6,5 

T 20/2 9,1 4,0 44,0 8,0 1,6 8 7,0 6,0 

T 20/7 8,6 4,4 51,2 8,5 1,3 8,5 8,0 7,0 

T 21/13 14,8 6,4 43,2 6,5 1,4 6,5 7,5 7,5 

T 21/2 11,8 4,7 39,8 8,0 1,5 8 8,0 8,0 

T 21/3 15,1 6,2 41,1 8,0 1,7 8 8,0 7,5 

T 22/11 11,1 4,9 44,1 7,0 1,7 7 8,0 7,0 

T 22/3 12,4 5,0 40,3 8,0 1,7 8 8,0 6,0 

T 22/4 12,4 5,2 41,9 7,0 1,3 7 8,0 8,0 

T 23/6 12,4 5,6 45,2 7,0 1,4 7 8,0 7,5 

T 24/6 14,4 4,7 32,6 8,5 2,6 8,5 8,0 7,5 

T24/2 14,2 4,2 29,6 8,0 2,4 8 7,0 7,0 
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Počehova 
 
V zasebnem rodnem nasadu sejancev oreha z več kot 600 drevesi smo začeli izvajati 
pozitivno množično selekcijo. Pobrali smo 228 vzorcev s po nekaj plodovi/drevo, da bi dobili 
splošni vtis o variabilnosti plodov. Selekcijo bomo izvajali postopoma. Prihodnjih nekaj let 
bomo izvedli fenološka opazovanja. Z dreves, ki bodo pozno odganjala, bomo pobrali tudi 
plodove za pomološko analizo.    
 
KOSTANJ 
 
Različne lokacije po Sloveniji 
 
Na dveh manjših lokacijah v Suhorju, Bela Krajina in na Vipavskem smo pregledali 51 
dreves. V preglednici 38 so podani osnovni rezultati pomoloških analiz za genotipe, ki so bili 
analizirani že drugič ali tretjič zapored. Neugodne vremenske razmere s številnimi neurji in 
nalivi skupaj s podpovprečnimi temperaturami takoj po cvetenju so slabo vplivale na začetni 
razvoj plodov v ježicah. Zato so bili plodovi vseh genotipov drobni (6,5 do 11,2 g) in samo v 
štirih primerih je bilo v 1 kg manj kot 100 kostanjev. Okoljske razmere so močno vplivale tudi 
na debelino ovojnice jedra (episperma) in na njeno zajedanje v samo jedro. Samo pri S-22 in 
S-227 tega zajedanja ni bilo (ocena 1), pri večini genotipov smo ga ocenili z 2 – 3, pri 
genotipu S-9/216 pa z oceno 5, kar pomeni, da se episperm z več strani do tretjine zajeda v 
jedro.    
 
Preglednica 38: Pomološke lastnosti kostanjev iz populacij v Beli Krajini, leto 2009.  

 

Dimenzije ploda (mm) Sorta 

višina širina debelina 

Masa 
ploda 

(g) 

Število 
plodov 
v 1 kg 

Penetracija 
episperma 

(1 – 9) 

Embrionija 
(1 - 2) 

S-248 25,8 29,1 15,8 7,2 139,9 3 1 

S- 9/216 23,8 28,8 16,8 6,9 144,0 5 1 

S-221 23,2 28,1 17,0 6,6 151,2 4 1 

S-11-230 25,8 30,7 17,0 7,4 135,4 2 1 

S-14 26,1 30,5 17,8 8,3 121,2 2 1 

S-16-490 26,5 30,4 19,3 9,5 104,8 2 1 

S-17 25,7 27,5 14,0 5,8 173,6 2 1 

S-18 24,4 28,5 14,5 6,2 161,9 4 1 

S-19 23,9 27,5 16,1 6,4 155,2 3 1 

S-20 28,1 31,3 19,0 9,6 103,8 4 1 

S-22 25,8 28,7 14,9 6,6 150,7 1 2 

S-24 23,9 30,3 16,3 7,0 142,2 2 1 

S-217 26,3 32,8 18,5 9,7 102,8 3 1 

S-227 24,1 28,8 15,2 6,3 159,1 1 1 

S-228 27,8 31,5 16,6 8,2 121,8 2 2 

S-229 28,3 29,3 18,1 8,8 113,6 4 1 

S-263 22,3 26,1 15,5 5,2 190,8 3 1 

S-493 25,9 30,4 18,1 8,8 113,3 3 1 

S-21(A) 31,5 32,0 16,7 10,0 99,9 2 1 

S-23 29,6 29,4 17,3 8,5 118,3 4 1 

S-479 26,0 26,3 15,2 6,0 167,4 2 1 
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OLJKA 
 
Več lokacij v Slovenski Istri 
 
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 letu 2009 smo izmerili socvetja, prešteli število cvetov v socvetju in opisali socvetja (22) ter 
izvedli meritve plodov, listov in koščic (59). Stehtali smo posamezne plodove in koščice ter 
izračunali razmerje med obema. Rastline, liste, plodove in koščice smo opisali po sistemu 
UPOV in RESGEN. Posamezne plodove in koščice smo fotografirali iz različnih pogledov. 
 
V opazovanja je tako vključenih skupno več kot 130 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. 
 
Na podlagi rezultatov iz leta 2001 smo ugotovili, da so razlike med opazovanimi belicami 
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 2009 
opravili nekatera opazovanja v nasadu Purissima. 
 
Tako kot pri kolekcijskih nasadih smo tudi pri nekaterih drugih sortah določali maso plodov, 
indeks zrelosti in dobit olja v oljarni (preglednica 39). Med navedenimi sortami po dobiti 
oljčnega olja poleg odstopa sorta Leccio del corno (21,23 %) in neznani tipi (NN AN3, NN 
Da3, NN Belica? – Gregoriči, NN Belica? Bogdan – Manžan). Pri sorti Istrska belica smo 
poskušali ugotoviti tudi vpliv podlage in nekaterih agrotehničnih ukrepov na dobit oljčnega olja. 
Na lokaciji Lama, kjer je bil nasad sorte Istrska belica sajen v letu 2001 smo preverjali vpliv 
namakanja in obdelave na rodnost in vsebnost olja v laboratorijski oljarni v različnem času 
obiranja. Tako kot v letu 2007 so imela v letu 2008 drevesa, ki so redno namakana (od sajenja 
dalje), obdelana in intenzivnejše gnojena tudi nižjo dobit oljčnega olja  (15,92 %), vendar je bil 
pridelek olja na drevo zaradi boljše rodnosti še zmeraj precej višji (povprečno 5,04 l 
olja/drevo). V zatravljenem in namakanem delu nasada (namakanje ni bilo tako intenzivno in 
od sajenja dalje) je bila višja dobit olja (20,31 %), vendar slabši pridelek (2,61 l olja/drevo), v 
nenamakanem in zatravljenem delu pa so bili rezultati podobni (19,03 %, 2,35 l olja/drevo). V 
letu 2009 so imela namakana in intenzivnejše gnojena drevesa (17,02 %) približno isto dobit 
oljčnega olja kot nenamakana in zatravljena drevesa (17,39 %), manjša pa je bila dobit pri 
namakanih zatravljenih drevesih (15,37 %). Tako kot v 2008 letu so imela najvišji pridelek olja 
na drevo namakana in obdelana drevesa (6,17 l olja/drevo), namakana zatravljena (4,95 l 
olja/drevo) pa približno enako kot nenamakana zatravljena (4,80 l olja/drevo). Pri sorti Istrska 
belica smo na isti lokaciji ugotovili veliko razliko med dobitjo olja glede na način 
razmnoževanja sadik. Sadike vzgojene s potaknjenca so imele višjo dobit olja (18,85 %) kot 
cepljene na sorto Črnica (13,36 %). Seveda bi bilo potrebno  podobne zadeve primerjati v 
daljšem obdobju. Po drugi strani pa nam to pokaže, da je zelo težko primerjati dobit pri sortah 
na različnem območju ali/in z različno agrotehniko ter med različno vzgojenimi sadikami. Ne 
glede to, pa je kljub temu jasno, da ima sorta Istrska belica višjo dobit olja kot večina ostalih 



 51 

sort. Zelo nizke dobiti olja (pod 9 %) so dosegale predvsem neznane sorte iz Goriških brd (NN 
Emiran – Črnica? (4,58 %), NN Dolfo – Ceglo 7,69 %), NN Torož – Barbana (7,87 %), NN B. 
Črnica sp Elizej (8,05 %), NN Drobnolistna Elizej (8,42 %), NN Zdravko – Črnica (8,60 %), NN 
Darko – Varda (8,78 %), in NN Buga? Elizej (8,97 %)) in vzorec iz Goriškega dela (NN Vzorec 
4 – 7,50 %). 
 
Preglednica 39: Datum obiranja, datum predelave, masa ploda, indeks zrelosti in   dobit olja 

v laboratorijski oljarni za nekatere sorte oz. tipe oljk v letu 2009, različne 
lokacije v Slovenski Istri   

 
Datum 

Sorta  Lokacja 
obiranja predelave 

Masa ploda 
(g) 

Indeks 
zrelosti 

Delež 
olja 
(%) 

Al 13/1 Beneša 27.10.09 28.10.09 2,42 2,98 13,91 

Arbequina Beneša 20.10.09 28.10.09 1,21 2,43 14,09 

Ascolana tenera Beneša 20.10.09 28.10.09 7,11 1,53 11,16 

NN Ciper-An Ankaran 25.11.09 30.11.09 0,98 2,40 14,64 

Cipressino Beneša 20.10.09 26.10.09 2,34 3,15 16,47 

Coratina Beneša 20.10.09 28.10.09 2,39 1,16 14,82 

Črnica Ankaran 02.11.09 05.11.09 2,67 3,93 12,99 

Frantoio Beneša 20.10.09 26.10.09 2,22 2,58 17,20 

I. belica (nam.,obd.) Lama 22.11.09 23.11.09 2,29 1,51 17,02 

I. belica (nam.,zatr.) Lama 22.11.09 23.11.09 2,47 1,41 15,37 

I. belica (nen., zatr.) Lama 22.11.09 23.11.09 2,27 1,63 17,39 

I. belica (cep.na Črnici) Šmarje 23.11.09 24.11.09 2,10 6,76 13,36 

I. belica (pot.) Šmarje 23.11.09 24.11.09 1,85 2,36 18,85 

Itrana Beneša 20.10.09 28.10.09 2,38 0,67 10,80 

Leccio del corno Beneša 20.10.09 28.10.09 1,72 3,32 21,23 

Leccione Beneša 20.10.09 28.10.09 2,99 2,62 16,65 

Maurino Beneša 20.10.09 26.10.09 1,82 3,96 10,98 

NN AN 1 Valeta 30.10.09 03.11.09 1,28 4,56 13,36 

NN AN 2 Valeta 30.10.09 03.11.09 1,20 3,53 12,44 

NN AN 3 Valeta 30.10.09 03.11.09 1,60 3,94 20,50 

NN AN 4 Valeta 30.10.09 03.11.09 2,49 4,34 18,30 

NN AN 5 Valeta 30.10.09 03.11.09 3,11 2,75 17,02 

NN AN 6 Valeta 30.10.09 03.11.09 3,30 1,44 15,37 

NN AN 7 Valeta 30.10.09 03.11.09 1,54 2,91 13,18 

NN AN 8 Valeta 30.10.09 03.11.09 3,43 5,83 14,27 

NN AN 9 Valeta 30.10.09 03.11.09 1,47 3,73 16,47 

NN AN 10 Valeta 30.10.09 03.11.09 1,56 4,95 15,56 

NN B.Črnica sp. Elizej Kozana, Brda 21.10.09 22.10.09 2,53 1,24 8,05 

NN B.Črnica zg. Elizej Kozana, Brda 21.10.09 22.10.09 2,06 1,83 11,71 

NN Belica ? Gregoriči 04.12.09 07.12.09 5,65 3,13 20,31 

NN Belica? Bogdan Manžan 08.11.09 10.11.09 1,49 2,65 23,61 
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Preglednica 39 (nadaljevanje): Datum obiranja, datum predelave, masa ploda, indeks zrelosti   
in dobit olja v laboratorijski oljarni za nekatere sorte oz. tipe 
oljk v letu 2009, različne lokacije v Slovenski Istri   

 
 

Datum 
Sorta Lokacija 

obiranja predelave 
Masa ploda  

(g) 
Indeks      
zrelosti 

Delež  
olja 
(%) 

NN Belica? Jordan Vedrijan, Brda 02.11.09 04.11.09 1,58 0,99 10,25 

NN Buga? Elizej Kozana, Brda 21.10.09 22.10.09 0,93 2,25 8,97 

NN Da 1 Strunjan 31.10.09 05.11.09 1,60 2,84 13,91 

NN Da 2 Strunjan 31.10.09 06.11.09 1,45 1,26 13,91 

NN Da 3 Strunjan 31.10.09 05.11.09 3,56 2,94 19,40 

NN Da 4 Strunjan 31.10.09 05.11.09 2,14 2,74 16,65 

NN Da 5 Strunjan 31.10.09 05.11.09 2,09 2,52 16,65 

NN Da 10 Strunjan 31.10.09 05.11.09 3,90 2,63 10,43 

NN Darko-Varda Varda, pod 
Kekcem 18.10.09 20.10.09 2,70 1,53 8,78 

NN Dolfo, Ceglo Ceglo, Brda 21.10.09 22.10.09 2,63 1,17 7,69 
NN Drobnolistna                 
Elizej Kozana, Brda 21.10.09 22.10.09 1,88 0,99 8,42 

NN Emiran-Črnica? D.Cerovo, 
Brda 18.10.09 20.10.09 3,75 1,05 4,58 

NN Kodrič Ivo Brje 27.10.09 30.10.09 3,01 0,13 18,67 

NN Korona Beneša 01.11.09 03.11.09 2,93 1,89 12,81 

NN Torož-Barbana Barbana, 
Brda 18.10.09 20.10.09 1,46 0,59 7,87 

NN Vzorec 3 (KSS) Gorica 18.10.09 20.10.09 2,02 1,41 13,73 

NN Vzorec 4 (KSS) Gorica 18.10.09 20.10.09 3,11 1,18 7,50 

NN Zdravko-Črnica? Slavče, 
Dobrovo 18.10.09 20.10.09 3,78 1,27 8,60 

NN Zdravko-   
Drobnica? 

Slavče, 
Dobrovo 18.10.09 20.10.09 1,83 0,77 9,88 

Nocellara del Belice Beneša 20.10.09 28.10.09 5,09 1,39 15,37 

Oblica Gažon, 
Strmec 18.10.09 19.10.09 4,37 1,18 15,56 

Oblica Beneša 26.10.09 27.10.09 4,47 3,09 13,54 

Pendolino Beneša 20.10.09 28.10.09 1,83 3,86 11,53 

Picholine Beneša 20.10.09 28.10.09 3,97 2,28 15,19 

Santa Caterina Beneša 20.10.09 28.10.09 6,91 2,99 9,88 

Štorta Beneša 20.10.09 26.10.09 3,25 3,48 15,92 

 
Stopnje indeksa zrelosti:  
 
1 – zelena povrhnjica,  
2 – rumeno zelena povrhnjica,  
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.  
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OPISI SORT SADNIH RASTLIN, ZA KATERE SE JE PREIZKUŠANJE V LETU 2009 
ZAKLJUČILO 
 
V letu 2009 so se zaključila nekatera preizkušanja pri sadnih vrstah češnja, sliva, oreh, leska, 
kostanj, kaki, jagoda in malina. V nadaljevanju so podani kratki opisi sort za ta zaključena 
preizkušanja.  
 
Češnja 
 
Ferprime* Primulat®  
 
Francoska sorta izhaja iz raziskovalne postaje INRA v Bordeaux-u. Nastala je s povratnim 
križanjem sorte Fercer. Rast dreves je zelo bujna. Je samoneoplodna sorta, ki jo oprašujejo 
Van, Burlat in Sweetheart. Barva kožice je temno rdeča, barva mesa in soka pa je rdeča. 
Meso se od koščice, ki je srednje velika, srednje dobro loči. Kožica je srednje čvrsta, meso 
pa polčvrsto. Plodovi so sladko-kislega okusa, sočni in srednje aromatični. Sorta je zanimiva 
zaradi zgodnosti zorenja (5 do 7 dni pred sorto Burlat), primerne kakovosti plodov za ta čas 
zorenja in boljše rodnosti kot pri standardni sorti Burlat.  
 
Panaro 1* Sweet Early ®  
 
Sorta izhaja iz žlahtniteljskega programa Univerze v Bologni (Italija) kot križanka sort Burlat 
in Sunburst (križanje je bilo izvedeno 1984). Iz Italije smo jo dobili pod imenom Early Star, 
zato smo jo med preizkušanjem vodili pod imenom Early Star II. Rast dreves je šibka. Je 
avtofertilna sorta. Barva kožice je temno rdeča, barva mesa je rdeča, barva soka pa je 
rožnato rdeča ali rdeča (odvisno od zrelosti). Meso se od koščice, ki je majhna, srednje 
dobro loči. Kožica je čvrsta, meso pa je polčvrsto. Plodovi so kislo sladkega okusa, sočni in 
srednje aromatični. Zanimiva sorta zaradi časa zorenja, dobre rodnosti in kakovosti plodov.  
  
Panaro 2* Early Star®  
Sorta izhaja iz žlahtniteljskega programa Univerze v Bologni (Italija). Starševski par sta sorti 
Biggareau Burlat in Compact Stella, križanje je bilo izvedeno leta 1983. Zgodnja, avtofertilna 
sorta. Rast dreves je šibka. Barva kožice je temno rdeča, barva mesa in soka pa je rdeča. 
Meso se od koščice, ki je srednje velika, srednje dobro loči. Kožica in meso sta čvrsta. 
Plodovi so sladko kislega okusa, sočni in srednje aromatični. Sorta zori v času zorenja 
standardne sorte Burlat, ki pa jo prekaša le v nekoliko boljših pomoloških lastnostih.  
 
Blaze Star* 
 
Sorta izhaja iz žlahtniteljskega programa Univerze v Bologni (Italija). Je križanka sort Lapins 
in Durone compatto di Vignola, nastala leta 1985. Je avtofertilna sorta. Rast dreves je šibka.  
Barva kožice je temno rdeča, barva mesa je svetlo rdeča, barva soka pa je rožnato rdeča. 
Meso se od koščice, ki je srednje velika, zelo dobro loči. Kožica je čvrsta, meso pa polčvrsto. 
Plodovi so sladko-kislega okusa, sočni in srednje aromatični. Blaze Star se je v slovenskih 
razmerah pokazala kot zelo rodna sorta z zelo slabimi pomološkimi lastnostmi, zato je ne 
priporočamo za širjenje.  
 
Ruby Maru® 
 
Sorta je nastala v Kaliforniji (ZDA) s križanjem sort Hardy Giant in Bush Tartarian. 
Avtosterilna sorta, ki jo oprašuje Garnet. Rast dreves je srednje bujna. Barva kožice je živo 
rdeča, barva mesa in soka pa je rdeča. Meso se od koščice, ki je srednje velika do velika, 
srednje dobro loči. Kožica in meso sta čvrsta. Plodovi so kislo- sladkega okusa, sočni in 
srednje aromatični. Sorta Ruby je bila najbolj rodna med proučevanimi sortami. Verjetno je 
tudi velika obloženost dreves prispevala k slabim pomološkim lastnostim.  
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Sam 
 
Sorta je sejanec prosto oprašene sorte Windsor. Izhaja iz žlahtniteljske postaje Summerland 
v Kanadi. Rast dreves je srednje bujna.  Plodovi imajo zelo dolg pecelj. Barva kožice je 
temno rdeča do temnordeče črna, barva mesa in soka pa je rdeča. Meso se od koščice, ki je 
srdnje velika, srednje dobro loči. Kožica in meso sta čvrsta. Plodovi so sladko-kislega okusa, 
sočni in srednje aromatični. V slovenskih razmerah se je sorta pokazala kot slabo rodna. 
Prav tako ni ustrezna velikost plodov za ta čas zorenja.  
 
Larian 
 
Ameriška sorta  (Davis, Californija) je nastala s križanjem sort Lambert in UCD 50 (Bing x 
Bush Tartarian). Je avtosterilna sorta, ki jo oprašujejo Van, Arcina, Badascony, Lapins, 
Starking Hardy Giant. Rast dreves je srednje bujna. Barva kožice je temno rdeča do črna, 
barva mesa in soka pa je temno rdeča. Meso se od koščice, ki je srednje velika, srednje 
dobro loči. Kožica in meso sta čvrsta. Plodovi so neizenačeni v velikosti in okusu, v 
povprečju pa so sladko-kislega okusa, zelo sočni in srednje aromatični. Lastnosti sorte so: 
pozen vstop v rodnost, ki je srednja ter premajhna povprečna masa plodov za ta čas zorenja.  
 
Lala Star* 

 
Sorta izhaja iz žlahtniteljskega programa Univerze v Bologni (Italija). Je križanka sort 
Lambert Compact in Lapins, nastala leta 1985. Je avtofertilna sorta. Rast dreves je zelo 
bujna. Barva kožice, mesa in soka je temno rdeča. Meso se od koščice, ki je srednje velika, 
zelo dobro loči. Kožica in meso sta čvrsta. Plodovi so sladko-kislega okusa, sočni in zelo 
aromatični. Pecelj je kratek. Sorta je sicer zelo rodna, vendar pa so pomološke lastnosti 
preslabe za ta čas zorenja.  
 
Vesseaux 
 
Tradicionalna francoska sorta neznanega izvora, ki jo je uvedel inštitut INRA Bordeaux. 
Avtosterilna sorta, opraševalci pa niso znani. Rast dreves je srednje bujna.  Barva kožice je 
temno rdeča, barva mesa in soka pa je rdeča. Meso se od koščice, ki je srednje velika, zelo 
dobro loči. Kožica je čvrsta, meso pa je zelo čvrsto. Plodovi so sladko-kislega okusa,  manj 
sočni in srednje aromatični. Rezultati preizkušanja kažejo, da so plodovi kakovostni, prenizka  
pa je rodnost.  
 
Noir de Meched 
 
Iranska sorta neznanega izvora, ki jo je introduciral inštitut INRA iz Francije. Opraševalne 
sorte: Badascony, Summit, in Canada Giant. Rast dreves je bujna.  Barva kožice je temno 
rdeče črna, barva mesa in soka pa je temno rdeča. Meso se od koščice, ki je srednje velika 
do velika, srednje dobro loči. Kožica in meso sta čvrsta, v nekaterih letih pa so plodovi glede 
čvrstosti zelo neizenačeni.  Plodovi so sladko-kislega okusa, zelo sočni in srednje aromatični. 
Plodovi imajo zelo kratke peclje. Kljub odličnim pomološkim lastnostim sorte ne priporočamo 
zaradi zelo slabe rodnosti.  
 
Ferrador 
 
Francoska sorta je nastala na Inštitutu INRA (Bordeaux). Rast dreves je šibka. Je francoska 
dvobarvna sorta češnje (rumeno rdeča). Barva mesa je bela, sok pa je brezbarven. Meso se 
od koščice, ki je srednje velika, srednje dobro loči. Kožica je srednje čvrsta, meso pa je 
polčvrsto. Plodovi so sladko-kislega okusa, sočni in zelo aromatični. Srednje rodna sorta ima 
srednje kakovostne plodove. Primerna bi bila predvsem za sajenje po vrtovih, plodovi pa za 
pripravo slaščic.  
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Sylvia 
 
Sorta je nastala na raziskovalni postaji Summerland v Kanadi kot rezultat križanja sort Van in 
Sam. Avtosterilna sorta, opraševalci so: Hedelfinger, Kordia. Rast dreves je šibka.  Barva 
kožice je temno rdeča, barva mesa in soka pa je rdeča. Meso se od koščice, ki je srednje 
velika, srednje dobro loči. Kožica je srednje čvrsta, meso pa je polčvrsto. Plodovi so kislo-
sladkega okusa, sočni in srednje aromatični. Sorto opredeljujejo slaba rodnost, šibka rast 
dreves in prav dobra kakovost plodov.  
 
Fernier Infel® 
 
Francoska sorta je nastala s križanjem sort Tardif de Vignola in Rainier na Inštitutu INRA 
(Bordeaux). Je avtosterilna sorta, ki jo oprašujeta Hedelfingen in Burlat. Rast dreves je zelo 
bujna.  Barva kožice je temno rdeča, barva mesa in soka je temno rdeča. Meso se od 
koščice, ki je srednje velika, zelo dobro loči. Kožica je čvrsta, meso pa je čvrsto do zelo 
čvrsto. Plodovi so kislo-sladkega okusa, sočni in srednje aromatični. Sorta je rodna, pomen 
pa ji zmanjšuje majhna povprečna masa plodov za ta čas zorenja češenj.  
 
Fercer Arcina®  
 
Sorta Fercer je bila vzgojena na francoskem raziskovalnem inštitutu INRA (Bordeaux). 
Starševski par sta Starking Hardy Giant in neznana sorta. Rast dreves je bujna.  Avtosterilna 
sorta, ki jo dobro oprašujejo Ferprime, Sweetheart, Lapins, Van. Barva kožice je temno 
rdeča, barva mesa je rdeča, soka pa rožnato rdeča. Meso se od koščice, ki je srednje velika, 
srednje dobro loči. Kožica je čvrsta, meso pa je zelo čvrsto. Plodovi so sladko-kislega okusa, 
sočni in srednje aromatični. Kakovost plodov je med leti preizkušanja precej nihala, sorte pa 
ne priporočamo zaradi zelo majhne rodnosti.  
 
Early Van Compact® 

 

Sorta Early Van Compact je mutant sorte Van, nastala na raziskovalni postaji Summerland v 
Kanadi. Avtosterilna sorta, ki jo oprašujejo Garnet, Lapins in Sweetheart. Rast dreves je zelo 
šibka. Barva kožice je temno rdeča, barva mesa in soka pa je rdeča. Meso se od koščice, ki 
je srednje velika, srednje dobro loči. Kožica in meso sta čvrsta. Plodovi so kislo sladkega do 
sladkega okusa, sočni in srednje do zelo aromatični. Sorte ne priporočamo zaradi slabe 
rodnosti in premajhne povprečne mase plodov za ta čas zorenja.  
 
Gege  
 

Francoska sorta je sejanec neznanega starševskega para. Samoneoplodna sorta potrebuje 
opraševalce, kot sta Lapins in Sunburst.  Rast dreves je srednje bujna. Barva kožice je 
temno rdeče rjava, barva mesa in soka pa je rdeča. Meso se od koščice, ki je srednje velika, 
srednje dobro loči. Kožica je čvrsta, meso pa polčvrsto do čvrsto. Plodovi so sladko-kislega 
okusa, sočni in srednje aromatični. Zanimiva sorta zaradi dobre rodnosti, dobre kakovosti 
plodov  in poznega cvetenja.  
 
Badascony 
 
Badascony je stara madžarska sorta neznanega porekla. Je samoneoplodna in potrebuje v 
bližini primerne opraševalne sorte (Canada Giant, Summit, in Ferbolus - Verdel). Rast dreves 
je šibka. Barva kožice je temno rdeča, barva mesa je rdeča, barva soka pa je temno rdeča. 
Meso se od koščice, ki je srednje velika, slabo loči. Kožica in meso sta čvrsta. Plodovi so 
kislo sladkega okusa, sočni in srednje do zelo aromatični. Plodovi so občutljivi za gnitje. 
Pecelj je zelo dolg. Sorta je bila v slovenskih razmerah slabo rodna, kakovost plodov pa je 
sicer odlična.  
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Ferbolus Verdel® 
 
Sorta je bila vzgojena na francoskem raziskovalnem inštitutu INRA (Bordeaux). Je 
avtosterilna sorta, ki jo oprašujejo Hedelfinger, Sunburst, Badascony in Noir de Meched. 
Rast dreves je srednje bujna. Barva kožice je živo rdeča do temno rdeča, barva mesa in 
soka je rdeča. Meso se od koščice, ki je srednje velika, srednje dobro loči. Kožica in meso 
sta čvrsta. Plodovi so kislo sladkega okusa, sočni in srednje aromatični in nekoliko trpki. 
Zanimivost sorte je pozno zorenje, kakovost plodov in rodnost pa je srednja do nizka. 
 
Sliva 
 
Top 

 
Je nemška sorta, nastala v Geisenheimu s križanjem sort Auerbacher in Stanley. Zori v prvi 
dekadi septembra. Plodovi so eliptične oblike s srednje dolgim pecljem. Barva kožice je 
temno modra, barva mesa pa je oranžno rumena. Meso se od koščice, ki je srednje velika, 
dobro loči (cepka). Kožica je srednje debela do debela, meso pa je srednje čvrsto. Plodovi so 
dobrega, kislo sladkega okusa, sočni in srednje aromatični. Povprečna masa ploda je bila 
33,8 g.  Po literaturnih virih je sorta tolerantna za šarko.  
 
Topper* 

 
Sorta Topper je bila vzgojena na raziskovalnem inštitutu Geisenheim v Nemčiji s križanjem 
sort Čačanska najbolja in Auerbacher. Sorta zori sredi septembra. Rast drevesa je šibka. 
Plodovi so ovalno hruškaste oblike z dolgim pecljem. Barva kožice je temno modra, barva 
mesa pa je zlato rumena. Meso se od koščice, ki je srednje velika, dobro loči. Kožica je 
tanka, meso pa je srednje čvrsto. Povprečna masa ploda je bila 29,2 g. Plodovi so prav 
dobrega, kislo sladkega okusa, zelo sočni in srednje aromatični. Po literaturnih virih je sorta 
tolerantna za šarko.  
 
Tophit* 

 
Sorta Tophit je nastala v Geisenheimu s križanjem sort Čačanska najbolja in President. 
Drevo raste srednje bujno. Priporoča se opraševanje z drugimi sortami. Zori konec 
septembra. Plodovi so veliki (povprečna masa 58 g), eliptične oblike s kratkim pecljem. 
Barva kožice je temno modra, barva mesa pa je zlato rumena. Meso se od koščice, ki je 
majhna, dobro loči. Kožica je srednje debela, meso pa je srednje čvrsto do čvrsto. Plodovi so 
odličnega, kislo sladkega okusa, zelo sočni in zelo aromatični. Po literaturnih virih je sorta 
tolerantna za šarko.  
 
Hanita  
 
Hanita je nemška sorta, nastala v Hohenheimu s križanjem sort President in Auerbacher. 
Rast dreves je bujna, srednje pokončna. Je samooplodna sorta. Sorta hitro zarodi, nato pa 
redno in dobro rodi. Zori sredi avgusta, za sorto Čačanska lepotica. Plodovi so ovalne oblike 
s kratkim pecljem. Barva kožice je temno modra, barva mesa pa je zlato rumena. Meso se 
od koščice, ki je srednje velika, dobro loči (cepka). Kožica je srednje debela, meso pa je 
srednje čvrsto. Povprečna masa ploda je bila v preizkušanju 38,2 g. Plodovi so odličnega, 
kislo sladkega okusa, zelo sočni in zelo aromatični. Po literaturnih virih je sorta tolerantna za 
šarko. Zanimiva zaradi časa zorenja in velike rodnosti. 
 
Elena* 

 
Sorta Elena je nastala na Inštitutu v Hohenheimu s križanjem sort Fellenberg in Stanley. Je 
rodna, avtofertilna sorta, po literaturnih virih tolerantna na šarko. Rast dreves je srednje 
bujna. Plodovi so eliptične oblike z dolgim pecljem. Barva kožice je vijolična do temno modra, 
barva mesa pa je rumena. Meso se od koščice, ki je srednje velika, dobro loči. Kožica je 
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srednje debela, meso pa je čvrsto. Povprečna masa ploda je bila 30,9 g. Plodovi so dobrega, 
sladko kislega okusa, manj sočni in srednje aromatični.  
 
Presenta* 

 
Sorta Presenta je nastala na Inštitutu v Hohenheimu s križanjem sort Ortenauer in President. 
Zori konec septembra. Plodovi so ovalne oblike dolgim pecljem. Barva kožice je vijolično 
modra do temno modra, barva mesa pa je svetlo rumena. Meso se od koščice, ki je majhna 
do srednje velika, dobro loči. Kožica je srednje debela, meso pa je zelo čvrsto. Plodovi so 
odličnega, kislo sladkega okusa, sočni in zelo aromatični. Povprečna masa ploda je bila 24,7 
g. Sorta je srednje rodna. Sorta je zelo občutljiva za pokanje plodov. Po literaturnih virih je 
sorta tolerantna za šarko. 
 
Čačanska lepotica  
 
Sorta Čačanska lepotica je nastala s križanjem sort  Wangenhajmova in Požegača leta 1961 
v Srbiji (Čačak). Rast dreves je srednje bujna. Sorta hitro zarodi, nato pa redno in dobro rodi.  
Zori konec julija oz. v začetku avgusta.  Plodovi so eliptične oblike, srednje debeli (okoli 40 
g), s temno MO tanko kožico in  kratkim pecljem. Meso je čvrsto, zeleno rumene barve. 
Plodovi so sladko kislega, odličnega, okusa. Meso se dobro loči od koščice (cepka). 
Povprečna masa ploda je bila 38,1 g. Je samooplodna sorta, ki cveti srednje zgodaj. Značilni 
sta zgodnja in redna rodnost. Po literaturnih virih je tolerantna za šarko.  
 
Čačanska rodna  
 
Sorta je nastala na Centru za voćarstvo i vinogradarstvo u Čačku (Srbija) s križanjem sort 
Stanley in Požegača. Rast dreves je srednje bujna. Zori v začetku septembra. Rodnost je 
srednje velika. Plodovi so eliptične oblike s srednje dolgim pecljem. Barva kožice je temno 
modra, barva mesa pa je zlato rumena. Meso se od koščice, ki je velika, dobro loči. Kožica je 
srednje debela, meso pa je srednje čvrsto. Povprečna masa ploda je bila 30,8 g. Plodovi so 
odličnega, kislo sladkega okusa, sočni in srednje aromatični. Po literaturnih virih je sorta 
srednje občutljiva za šarko.  
 
Oreh 
 
Cisco 
 
Je ameriški križanec sort Meylan x Pedro. Odžene v zadnji dekadi aprila, en teden pred sorto 
Franquette. Drevo je šibkejše rasti, nekoliko pokončnega habitusa in gosto obraščeno z 
rodnimi lateralnimi poganjki. Razvije srednje veliko moških socvetij. Rodnost je srednja do 
obilna, zelo odvisna od rastnih razmer. Plodovi so nekoliko bolj občutljivi za bakterijski ožig. 
Tehtajo okrog 11 g, so privlačne okroglasto podolgovate oblike, luščina je svetla in gladka, 
izplen jedrca je 46 - 48 %. Priporočamo jo za sajenje v nasadih ali vrtovih, primerna je kot 
opraševalka za sorto Chandler. Oprašujejo jo sorte G-139, Fernor in Franquette.      
 
Leska 
 
Willamette (OSU 43-58) 
 
Je križanka sort Montebello x Compton, vzgojena na Oregon State University (OSU) v 
Oregonu, ZDA. Cveti homogamno in pozno ozeleni. Raste šibko in ima majhen presek 
ogrodnih vej. Rodi srednje. Plodovi dozorijo zgodaj in v kratkem intervalu. So okroglaste 
privlačne oblike s srednje debelo luščino, težki okrog 2,4 g. Izplen jedrca je 47 %.  Prekriva 
ga tanka povrhnjica, ki pri praženju nekoliko slabše odstopa. Sorta je primerna za 
slaščičarsko industrijo, pa tudi za gojenje na vrtovih. 
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OSU 228.084 
 
Je križanka iz Oregona (OSU), ZDA. Cveti zgodaj, homogamno in razvije veliko moških 
socvetij. Rast je srednje bujna, grm je širok in nizek, presek ogrodnih vej je srednji. Rodnost 
je zelo dobra. Plod je težak okrog 2 g. Je pravilne okroglaste oblike s 46 odstotnim izplenom 
jedrca. Luščina je tanka. Nekoliko debelejša povrhnjica se pri praženju ne loči povsem od 
jedrca. Sorto priporočamo za širjenje predvsem zaradi dobre rodnosti in kot potencialno 
opraševalko. Zahteva nekoliko redkejše sajenje.    
 
OSU 244.001 
 
Izvira iz žlahtniteljskega programa OSU, ZDA. Cvetenje je pozno in rahlo dihogamno. Tudi 
ozeleni pozno. Raste bujno in ima srednji presek ogrodnih vej. Zori pozno in v dolgem 
intervalu. Rodnost je srednja. Plod je težak okrog 2,4 g, okroglaste oblike z malo debelejšo 
luščino. Izplen jedrca je 46 %. Ima srednje debelo povrhnjico, ki odlično odstopi pri praženju. 
Sorta je primerna za slaščičarsko industrijo in tudi za namizno rabo. 
 
OSU 238.125 
 
Je križanka iz Oregona OSU, ZDA. Cveti zgodaj in homogamno, tudi ozeleni zgodaj. Raste 
zelo bujno, ima zelo velik presek ogrodnih vej. Grmi so srednje visoki in široki. Rodi dobro do 
zelo dobro. Plodovi zgodaj dozorijo. Težki so 2,3 g. Imajo tanko luščino in so zelo pravilne 
okrogle oblike. Izplen jedrca je 53 %. Ima srednje debelo povrhnjico, ki skoraj v celoti odstopi 
s praženjem. Sorto je primerna za nekoliko hladnejša območja, tako za slaščičarsko kot 
vrtičkarsko rabo. V nasadu zahteva nekoliko večje razdalje sajenja.  
 
Kostanj 
 
Primato 
 
Je italijanskega porekla, nastal s križanjem med navadnim in japonskim kostanjem 
(Castanea sativa x Castanea crenata). Drevo je šibkejše rasti. Habitus je dokaj razprostrt, 
obraščenost gosta. Odžene, cveti in zori zgodaj. Plod je ovalne oblike, rdečkastorjave barve 
s temnejšimi prižami. Tehta okrog 14 g (71 plodov/kg). Najpogosteje ima samo eno jedro. 
Episperm se nič ali zelo malo zajeda v jedro, ki je dobrega okusa. Pri nas je dala bistveno 
manjše pridelke od drugih sort v preizkušanju. Priporočamo jo samo kot opraševalno sorto, 
za širjenje v večjem obsegu pa ne.  
 
Skookum 
 
Je križanec med kitajskim in evropskim kostanjem (C. mollissima x C. sativa). Drevo zelo 
bujno raste in ima dolge poganjke, od katerih je skoraj polovica rodnih. Ker so redki, je tudi 
pridelek majhen. Našim rastnim razmeram se je dobro prilagodil. Plod je široko ovalne 
oblike, težak okrog 11 g (90 plodov/kg), rjave barve s prižami. Jedro je običajno 
monoembrionalno, episperm se malo zajeda. Je okusno, ga je pa nekoliko težje olupiti. Sorte 
ne priporočamo za nadaljnje širjenje zaradi majhnega pridelka.      
 
Colossal 
 
Je evrojaponski križanec (C. sativa x C. crenata). Raste srednje bujno. Habitus je rahlo 
razprostrt, poganjki gosto obraščeni. Rodni sta lahko več kot dve tretjini enoletnih poganjkov, 
zato je rodnost dobra. Plod je srednje težak (okrog 16 g ali 62 plododov/kg), široko ovalne do 
okroglaste oblike, rdečkastorjave barve z rahlimi prižami. Poliembrionija se redko pojavi. 
Zajedanje episperma v jedro je zelo šibko. Zreli plodovi popadajo iz ježic. Zaradi solidne 
rodnosti in dobre prilagojenosti na naše razmere sorto priporočamo za nadaljnje širjenje.   
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Kaki 
 
Preizkušanih sort kakija iz skupine trdoužitnih PCNA sort (Pollination Constant Non 
Astringent), pri katerih plodove uživamo trde, ne glede na prisotnost semen v plodu, ne 
priporočamo za gojenje izven Primorske, ker je v plodovih še prisotna trpkost. Za sorte iz 
navedene skupine je namreč značilno, da za izgubo trpkosti na drevesu in razvoj optimalnih 
lastnosti ploda potrebujejo nekoliko daljšo rastno dobo in toplejše razmere v jeseni. 
 
Hana Fuyu (PCNA) 
 
Sorta Hana Fuyu ima zelo debele plodove (nad 280 g). Plodovi so rahlo sploščeni v 
vzdolžnem prerezu, v prečnem prerezu pa so izrazito kvadratno rebrasti. Plodovi so 
neprikupnega videza, precej neizenačeni. Med PCNA sortami, ki so bile v preizkušanju je to 
zgodnejša sorta, pri kateri so plodovi sicer brez trpkosti ob obiranju, vendar pa so bili pri 
degustacijskih ocenjevanjih ocenjeni le kot dobri, brez izrazitega okusa in arome. Sorta je 
slabo rodna in je ne priporočamo za gojenje. 
 
Cal Fuyu (PCNA) 
 
Sorta Cal Fuyu je poznejša PCNA sorta, pri kateri plodovi pri nas, tudi v razmerah Primorske, 
ne dosežejo ustrezne zrelosti na drevesu. Večinoma plodovi še ne izgubijo trpkosti ob 
obiranju, ko jih uživamo trde, zato sorte ne priporočamo za gojenje. Sicer ima sorta Cal Fuyu 
srednje debele plodove (v razredu od 120 g do 200 g), ki so pri vzdolžnem prerezu rahlo 
sploščeni, v prečnem prerezu pa okrogle do kvadratne oblike. V preizkušanju se je sorta Cal 
Fuyu izkazala kot dobro rodna sorta, primerljivo s sorto Kaki Tipo, vendar je zaradi poznosti, 
kot navedeno, ne priporočamo za gojenje. 
 
O'Gosho (PCNA) 
 
Podobno kot sorta Cal Fuyu je tudi sorta O'Gosho poznejša PCNA sorta, pri kateri plodovi pri 
nas, tudi v razmerah Primorske, večinoma še ne izgubijo trpkosti ob obiranju, ko jih uživamo 
trde, zato sorte ne priporočamo za gojenje. Poleg tega je sorta O'Gosho slabo rodna. Plodovi 
so debeli (v razredu od 200 g do 280 g), ki so pri vzdolžnem prerezu rahlo sploščeni, v 
prečnem prerezu pa kvadratne oblike. 
 
Jiro C-24276 (PCNA) 
 
V skupini preizkušanih trdoužitnih PCNA sort je sorta Jiro C-24276 nekoliko zgodnejša, ki 
zori v razmerah Primorske v začetku novembra. Pri degustacijskih ocenjevanjih trdoužitnih, 
ustrezno dozorelih plodov je bila ta sorta glede okusa ocenjena kot prav dobra ter prav dobra 
do odlična glede skupne ocene lastnosti plodov. V primeru, da je plodove potrebno obirati 
nekoliko prej, zaradi pojava jesenskih slan, je v plodovih še prisotna rahla trpkost, zlasti pod 
kožico. Plodovi so debeli (v razredu od 200 g do 280 g), prikupne oblike, pri vzdolžnem 
prerezu sploščeni, v prečnem prerezu pa kvadratne oblike. Sicer se je v preizkušanju 
pokazala kot slabše rodna sorta, vendar je zaradi okusnih, trdoužitnih plodov zanimiva za 
gojenje v razmerah Primorske. 
 
Kaki Tipo (PVNA) 
 
Pri nas najbolj razširjena, variabilna (PVNA) sorta Kaki Tipo je pri degustacijskih ocenjevanjih 
plodov dosegala najvišje ocene. Po okusu in po skupni oceni lastnosti plodov so bili plodovi 
ocenjeni kot prav dobri do odlični in sicer tako trdoužitni (oplojeni plodovi z večjim številom 
semen v plodu), kot tudi umedeni plodovi. Pri umedenih plodovih je okus celo boljši, če so 
plodovi neoplojeni, brez semen, kot pa če so plodovi oplojeni. Plodovi sorte Kaki Tipo so 



 

 60 

debeli (v razredu od 200 g do 280 g), izenačeni, okroglaste oblike po vzdolžnem in prečnem 
prerezu. Zori v začetku novembra. Sorta je dobro rodna in jo priporočamo za gojenje pri nas. 
 
Amankaki (PVNA) 
 
Plodovi variabilne PVNA sorte Amankaki so bili pri degustacijskih ocenjevanjih ocenjeni kot 
prav dobri, okusni in sicer tako trdoužitni (oplojeni plodovi z večjim številom semen v plodu), 
kot tudi neoplojeni plodovi oziroma plodovi, ki smo jih preizkušali umedene. Pri sorti 
Amankaki imajo plodovi večinoma manjše število semen v primerjavi s sorto Kaki Tipo, zato 
večinoma potrebujejo umeditev. Plodovi so debeli (v razredu od 200 g do 280 g), okroglasto 
podolgovati pri vzdolžnem prerezu in okroglasti pri prečnem prerezu. Zori v začetku 
novembra. Dosega redne in velike pridelke (podobno kot sorta Kaki Tipo) in jo priporočamo 
za gojenje pri nas. 
 
Thiene (PVNA) 
 
Sorta Thiene iz skupine variabilnih PVNA sort dosega prav dobre ocene za okus in sicer tako 
pri trdoužitnih, oplojenih plodovih, kot pri umedenih plodovih. Plodovi sorte Thiene so debeli 
(v razredu od 200 g do 280 g), okroglaste oblike po vzdolžnem in prečnem prerezu. Kljub 
nižjim pridelkom, ki jih je sorta Thiene dosegala v primerjavi s sorto Kaki Tipo, jo zaradi 
okusnih trdoužitnih in umedenih plodov priporočamo za gojenje pri nas. 
 
Tone Wase (PVA) 
 
Sorta Tone Wase sodi v skupino PVA sort. Za uživanje plodov je potrebna umeditev, saj je 
kljub prisotnosti semen, plod običajno trpek. Umedeni plodovi so pri degustacijskih 
ocenjevanjih dosegali prav dobre do odlične ocene za okus, plodovi so aromatični z visoko 
vsebnostjo sladkorja in so zelo primerni za sušenje. Plodovi so srednje debeli (v razredu od 
120 g do 200 g), prikupne oblike, pri vzdolžnem prerezu sploščeni, v prečnem prerezu pa 
kvadratne oblike. Sorta Tone Wase je zgodnejša, zori v zadnji dekadi oktobra. Kljub nižji 
rodnosti je zaradi zgodnjega zorenja in zelo okusnih plodov zanimiva sorta in jo priporočamo 
za gojenje pri nas. 
 
Jagoda 
 
Antea* 
 
Sorta  Antea je srednje pozna italijanska sorta. Dozoreva 5 dni za sorto Clery. Rast je 
srednje bujna do bujna. Plod je velik, pravilno oblikovan, izdolženo stožčast. Barva je svetlo 
rdeča. Dobro dozoreli plodovi potemnijo. Meso je trdno. Povrhnjica je zelo odporna, zato je 
primerna za transport in ima dolgo obstojnost. Pridelek je velik. Je dobrega okusa. Ker ima v 
obdobju mirovanja visoke potrebe po nizkih temperaturah, je primerna za srednjo Evropo.  
 
Asia  
 
Sorta Asia je  italijanska sorta (New Fruits), skrižana pod šifro NF 421. Je srednje pozna, 
primerna za osrednje evropski prostor. Primerna je  za pridelavo v tunelih in na prostem. 
Rast je bujna. Plod je velik, stožčasto izdolžen, intenzivno rdeč in svetleč.  Meso in 
povrhnjica sta nekoliko manj odporna, predvsem ob dvigu temperatur. Meso ima visok delež 
sladkorja. Je dobrega okusa. Pridelek je srednje velik. Močno je občutljivost na antraknozo in 
pepelasto plesen.  
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Dora*  
 
Sorta Dora je italijanskega porekla (Istituto sperimentale per la frutticoltura di Forli). Je 
križanka selekcij 91.143.5 in 90.608.1. Skrižana je bila leta 1996. Kot sorta je bila zaščitena 
leta 2004. Je srednje pozna. Primerna je predvsem za pokrite površine. Rast je bujna. Plod 
je velik. Če se temperature dvignejo, postanejo plodovi temno obarvani. Pridelek je lahko 
manjši tudi zaradi dokaj velike razpoke pod čašo. Meso in povrhnjica sta zelo trdni.  Okus je 
zelo dober zaradi visoke vsebnosti sladkorjev. Sorta je zelo občutljiva za talne patogene 
glive, zato jo moramo saditi na zdrava tla. Tolerantna je na antraknozo, občutljiva na 
alternario ter delno občutljiva na pepelasto plesen in belo listno pegavost.  
 
Eva*  
 
Sorta Eva je srednje pozna italijanska sorta (Istituto sperimentale per la frutticoltura di Forli). 
Je križanka selekcije 89.384.20 (Marmolada x Irvine) in sorte Darselect. Skrižana je bila leta 
1997. Kot sorta je bila zaščitena leta 2004. Rast je bujna. Plod je velik, lepo oblikovan, 
stožčasto izdolžen, rdeče oranžen, zelo svetleč. Je dobrega okusa. V drugem delu obiranja 
so plodovi precej manjši. Meso je zelo trdno, zato je plod zelo obstojen. Sorta omogoča 
podaljšanje jesenske ali pomladanske pridelave zaradi možnosti dvojnega cvetenja.  Na 
zdravih tleh je rodnost zelo velika. Občutljiva je na antraknozo in alternario, tolerantna je na 
pepelasto plesen. Ni primerna za gojenje na prostem. 
 
Albion*  
 
Sorta Albion je večkrat rodna ameriška sorta (Kalifornija). Rast je srednje bujna, zelo 
pokončna, kar omogoča gostejše sajenje. Podobna je sorti Diamante. Cvetovi imajo zelo 
veliko cvetnega prahu, zato je malo deformiranih plodov. Plod je srednje velik do velik, zelo 
trden, pravilno stožčasto oblikovan, izdolžen, dobrega in sladkega okusa. Lahko se trga. 
Barva je zelo intenzivna, kar privede do temnih plodov, če so temperature previsoke. Včasih 
je barva neenotna. Plodovi so zelo obstojni. Meso je zelo trdno, vendar ne tako kot pri 
Diamante. Pridelek je srednje velik. Srednje do zelo je občutljiva na antraknozo. Zelo je 
odporna na venenje in gnilobo rizomov jagode. Primerna je za gojenje v in izven zemlje. 
 
Lia* (Sugar lia)  
 
Sorta Lia je italijanska sorta (CRA ISFR, Faedi), skrižana leta 1996. Je križanka 
(sel.86.288.1 x Cortina) x Miss. Selekcionirana je bila 1998. V pridelavi je od leta 2006.  
Sorta je bila v letu 2009, zaradi nesoglasja pri zavarovanju imena, preimenovana v sorto Lia. 
Je srednje bujna, delno pokončna. Priporočeno jo je saditi zgodaj, na zelo bogata tla. List je 
srednje velik, temen. Je srednje zgodnja sorta. Zoreti začne od 2 do 3 dni za zgodnjo sorto 
Alba. Plod je srednje velik, pravilen, stožčast, zelo trden, svetlo rdeč in svetleč. Meso je 
trdno, bogato s sladkorji, aromatično in zelo dobro. Sorta je srednje rodna. Občutljiva je na 
belo listno pegavost, antraknozo, pepelasto plesen, bakterizo in gnolobo rizomov jagode. 
 
Civri 27 Elsegarde® 
 
Sorta Civri 27 ima tržno ime Elsegarde. Je večkrat rodna sorta italijanskega porekla (C.I.V). 
Rast je pokončna, šibka do srednje bujna. Cvet je velik, nad listi ali v nivoju listov. Cveti celo 
rastno dobo. Plod je stožčasto izdolžen, majhen do srednje velik, enotno rdeče, svetleče 
obarvan. Meso je enotno rdeče obarvano. Je dobrega okusa. Pridelek je srednje velik. 
Rastline so občutljive na talne patogene glive, kar povzroča propad rastlin neposredno pred 
zorenjem. Sorta se v naših pridelovalnih pogojih ni izkazala kot obetavna. 
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Malina 
 
Chilliwack 
 
Sorta Chilliwack je enkrat rodna sorta, križanka Skeena x (Sumner x Carnival). Skrižana je 
bila leta 1986 v Kanadi (Vancouver). Rastlina je bujna, malo trnasta, s pokončni poganjki, 
primerna za strojno obiranje. Plod je velik (38 g), izdolženo stožčast, rdeč, srednje svetleč,  
trden, obstojen, bogat s suho snovjo. Okus je prijeten. Lahko se obira. Odporna je na sivo 
plesen in odmiranje korenin. Občutljiva je na sušico in virus RBDV, ki se prenaša s cvetnim 
prahom.  
 
Fairview 
 
Sorta Fairview je enkrat rodna sorta, križanka (Pine's Royal X Newburgh) x Washington, 
skrižana leta 1961 v  ZDA (Oregon, Corvallis). Rast je bujna, groba, pokončna, s številnimi 
dolgimi in trnastimi poganjki. Je visoko tolerantna na sušo. Pridelek je srednje velik. Ob  
zadnjih obiranjih je velikost plodov manjša. Plod je srednje velik (3 g), prisekano stožčast, 
svetleče rdeč, trden. Lahko se trga. Zori 10 dni za sorto Willamette. Odporna je na sušico.  
 
Rossana 
 
Sorta Rossana je dvakrat rodna sorta, sejanec sorte Malling Promise. Vzgojena je bila leta 
1982, v Italiji (Universita di Torino). Rastlina je srednje bujna in trnasta. Plod je srednje velik 
(2,2 g), stožčast, svetlo rdeč, s poprhom, trden. Okus je intenziven in aromatičen. Ima visoko 
vsebnost sladkorjev (12,5 ° Brix). Lahko se obira. Pridelek je majhen do srednje velik. Zori do 
pozne jeseni. Za transport je srednje odporna. Delno je odporna na sivo plesen, občutljiva je 
na odmiranje korenin. 
 
Watson Ruby®  
 
Sorta Ruby je ameriškega porekla, križanec Heritage x Titan. Vzgojena je bila leta 1988. To 
je sorta Watson, ki je ime dobila po žlahtnitelju, vendar se prodaja in širi pod trgovsko 
znamko Ruby. V našem kolekcijskem nasadu je bila rast zelo šibka, drugod pa je zelo bujna, 
močno trnata sorta z veliko močnih poganjkov, ki niso tako pokončni kot pri Heritage. Poletni 
pridelke je zelo majhen in nezanimiv. Jesenski pridelek je velik, z velikimi plodovi. Plod je 
velik, svetlo rdeč, stožčast in trden, primeren za transport. Plodovi se srednje težko obirajo.  
 
Titan  
 
Sorta Titan je križanka (Hilton x (Newburgh x St. Walfried), skrižana leta 1966 v ZDA. 
Pridelek je dober in velik. V našem kolekcijskem nasadu je bila rast zelo šibka, drugod pa 
srednje bujna, pokončna. Ne prenaša vlažnih tal. Manj je odporna na zimski mraz. Trni so pri 
bazi poganjka. Plod je zelo velik (5 g), izdolženo stožčast, rdeč, trden, sladek. Odporna je na 
uši, tudi na tiste, ki prenašajo virus mozaika. Občutljiva je na pepelasto plesen, gnitje korenin 
in raka koreninskega vratu.  
 
Vse zgoraj opisane sorte malin zaradi občutljivosti na bolezni in premalo kakovostnega 
pridelka niso primerne za gojenje v naših pridelovalnih razmerah.  
 
 
*…………Zavarovanje sorte kot avtorskega dela na nivoju EU. To vključuje tudi izključno 

pravico zavarovalca sorte do njenega razmnoževanja.   
 

®…………Blagovna znamka, ki jo pogosto imenujemo tudi tržno ime sorte.  
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SLIKOVNA PRILOGA 
 

 
 

Sorta češnje Ferrador je francoskega porekla. Plodovi so ob zrelosti dvobarvni. 
(foto: V. Usenik) 

 
 

 
 

Sorta Ferprime je zelo zgodnja sorta in zori pred sorto Burlat. Poznana je tudi pod tržnim 
imenom Primulat. (foto: V. Usenik) 
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Sorta Tophit (Čačanska najbolja x  President) zori konec septembra. Meso plodov se dobro 
loči od koščice. (foto: V. Usenik) 

 
 

 
 

Nemška sorta Hanita (President x Auerbacher) zori v sredini avgusta. Meso plodov se dobro 
loči od koščice. (foto: V. Usenik) 
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Sorto oreha Cisco priporočamo tako za sajenje v nasadih kot tudi v vrtovih. (foto: A. Solar) 
 
 

 
 

Sorto leske z oznako OSU 228.084 priporočamo za širjenje predvsem zaradi dobre rodnosti 
in kot potencialno opraševalko. (foto: A. Solar) 
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Pomanjkljivost sorte Skookum je majhen pridelek. (foto: A. Solar) 
 
 

 
 

Ameriška sorta Fairview zori 10 dni za standardno sorto Willamette. 
(foto: D. Koron)  
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Sorta kakija Tone Wase (PVA) je potrebna umeditve. Plodovi so zelo okusni, z visoko 
vsebnostjo sladkorja in primerni tudi za sušenje. (foto: B. Ambrožič Turk) 

 
 

 
 

Variabilna sorta Thiene (PVNA) v času dozorevanja.  
(foto: B. Ambrožič Turk) 
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Italijanska sorta Asia je primerna tako za pridelavo v tunelih kot na prostem.  
(foto: D. Koron) 

 
 

 
 

Plodovi italijanske sorte Antea imajo dolgo obstojnost in so primerni za transport.  
(foto: D. Koron) 

 
 


