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celotne rastline, maso očiščene čebulice, dolžino, širino in višino čebulice, višino
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sladkega komarčka v osrednji Sloveniji dosegati zadovoljivo količino pridelka.
Ugotovili smo tudi, da dajeta hibridni sorti 'Bellotto F1' in 'Teseo F1' večji in
kvalitetnejši pridelek od populacijskih sort.
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The aim of our experiment was to determine which cultivars of sweet fennel
(Foeniculum vulgare Mill. var. azoricum) are suitable for open field cultivation in
Central Slovenia. We also wanted to compare hybrid versus open-pollinated cultivars
in terms of crop yield and its quality. The experiment lasted from June 2016 until
October 2016. It was conducted on the experimental field of the Biotechnical Faculty,
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marketable plants remaining. We concluded that satisfactory yield quantity and
quality of sweet fennel can be achived in open field cultivation in Central Slovenia.
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1 UVOD
Sladki komarček (Foeniculum vulgare Mill. var. azoricum) je vrtnina, ki jo gojimo zaradi
zelenkasto belih čebulic, oblikovanih iz odebeljenih in med seboj stisnjenih nožnic listnih
pecljev. Poznamo ga tudi pod imeni koperc, sladki janež, gomoljasti janež, fenkel in finokel
(Osvald in Kogoj-Osvald, 2005).
Je ena od najstarejših gojenih vrtnin, saj so ga poznali že Egipčani pred 4000 leti, uporabljali
pa so ga tudi stari Grki in Rimljani. Kljub temu je tako pri nas kot v svetu, z izjemo nekaj
držav, slabo poznan. Največja pridelovalka je Italija, kjer letno pridelajo med 250000 in
300000 ton. V večjem obsegu ga pridelujejo še v Španiji, Franciji, Grčiji, Egiptu, Albaniji
in Maroku, pa tudi na Nizozemskem, v Belgiji in Združenem Kraljestvu. Pri nas se ga največ
pridela na Primorskem, se pa pridelovanje širi tudi v ostale dele države (Černe, 2000;
Žnidarčič, 2006).
1.1 NAMEN NALOGE
Sladki komarček je izvorno dolgodnevnica, ki ji ustreza toplejše podnebje, z žlahtnjenjem
pa smo dobili tudi sorte, primerne za pridelavo v hladnejših področjih in v spomladanskem
času. Namen naloge je bil ugotoviti, katere sorte so najbolj primerne za poletno in jesensko
pridelavo na prostem na območju osrednje Slovenije.
Ker je tako kot pri številnih drugih zelenjadnicah tudi pri sladkem komarčku na trgu vedno
več hibridov smo želeli ugotoviti še, ali sta količina in kakovost pridelka pri hibridih višja
kot pri populacijskih sortah.
1.2 DELOVNE HIPOTEZE
Predvidevamo, da sorte z dolgo rastno dobo niso primerne za pridelavo na območju osrednje
Slovenije. Predvidevamo tudi, da bodo dali hibridi ob enakih pogojih pridelave višji pridelek
na hektar kot populacijske sorte. Prav tako predvidevamo, da bodo čebulice hibridov bolj
izenačene kot čebulice populacijskih sort.
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2 PREGLED OBJAV
2.1 SLADKI KOMARČEK
2.1.1 Sistematika sladkega komarčka
Kraljestvo: Plantae (rastline)
Deblo: Magnoliophyta (kritosemenke)
Razred: Magnoliopsida (dvokaličnice)
Red: Apiales
Družina: Apiaceae (kobulnice)
Rod: Foeniculum (komarček)
Vrsta: Foeniculum vulgare
Obstaja več klasifikacij podvrst in varietet znotraj vrste Foeniculum vulgare Mill.
Najpogosteje se pojavlja klasifikacija po Villingenu, ki so jo s kemotaksonomskimi in
fitokemičnimi analizami listov in semen potrdili Muckensturm in sod. (1997).
Foeniculum vulgare
subsp. piperitum – grenki komarček
subsp. vulgare – vrtni komarček
var. azoricum – sladki komarček
var. dulce – navadni komarček
var. vulgare – divji komarček
Semena divjega komarčka uporabljamo za čaje, slaščičarske izdelke, zobne paste in za
izboljšanje okusa zdravil. Pri navadnem komarčku so kot začimba, v zdravilne namene in za
proizvodnjo alkoholnih pijač uporabni listi, mladi poganjki in semena, čebulice sladkega
komarčka pa uporabljamo v prehrani (Černe, 2000).
Muckensturm in sod. (1997) so ugotovili, da grenki komarček za razliko od vrtnega ne
vsebuje snovi estragol in trans-anetol, vsebuje pa rotundifolon, ki mu daje značilen grenek
okus. Varietete znotraj podvrste vulgare se ločijo po tem, da var. dulce in azoricum vsebujeta
veliko več trans-anetola kot var. vulgare, medtem, ko je slednji bogatejši z estragolom.
Navadni komarček poleg tega vsebuje večji delež fenkona, sladki pa limonena.
2.1.2 Morfološke značilnosti
Sladki komarček je od 50 do 80 cm visoka rastlina. Listi so tri do štirikrat pernato deljeni z
nitastimi listnimi ploskvami. Spodnji deli listov oz. listne nožnice so močno zadebeljene,
med seboj stisnjene in oblikujejo nepravi gomolj ali čebulico. Korenine so močno razvejane
in globoke do 50 cm. Odvisno od rastnih razmer v prvem ali drugem letu požene gladko in

3
Sraka, M. Primerjava … sort in hibridov sladkega komarčka (Foeniculum vulgare Mill. var. azoricum).
Dipl. delo (VS). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2017

okroglo cvetno steblo. Cvetovi so drobni, rumene barve, z močno reduciranimi čašnimi listi
in združeni v kobulasto socvetje. Plod je pokovec, sestavljen iz dveh semen. Seme je valjasto
in rebrasto, dolgo okoli 6 mm in široko 2 mm. Sladki komarček slabo semeni, saj je razvoj
usmerjen predvsem v spodnje vegetativne dele rastline. V enem gramu je okoli 250 semen.
(Černe, 2000; Žnidarčič, 2006; Cipriani in Pollini, 2008).
2.1.3 Rastne zahteve
2.1.3.1 Tla
Sladkemu komarčku najbolj ustrezajo dobro odcedna tla z zadostnim deležem humusa. Kar
se tiče teksture so najbolj primerna tista, ki jih uvrščamo v razred peščeno ilovnatih tal. V
zelo težkih tleh slabo uspeva, saj zadržujejo preveč vode, kar povzroča odmiranje korenin,
v tleh s previsokim deležem peska pa voda zelo hitro odteče, zaradi česar se poveča možnost
uhajanja v cvet. Ker sladki komarček razvije razmeroma globok koreninski sistem morajo
biti tudi tla dovolj globoka. Najbolj mu ustreza rahlo kisla reakcija tal, kar pomeni pH med
5,0 in 6,8 (Černe, 2000; Žnidarčič, 2006).
2.1.3.2 Temperatura
Sladki komarček je toplotno relativno zahtevna zelenjadnica. Vzklije pri minimalni
temperaturi 7 °C, optimalna temperatura za kalitev semena pa je 20-25 °C. V rastni dobi
najbolje uspeva med 15 in 18 °C, ko padejo temperature pod 7 °C preneha rasti. Rastlina
pomrzne pri temperaturi -4 °C. Sladki komarček slabo uspeva pri temperaturah nad 25 °C,
takrat se tudi močno poveča možnost uhajanja v cvet (Černe, 2000; Osvald in Kogoj-Osvald,
2005).
2.1.3.3 Svetloba
Sladki komarček je dolgodnevnica, kar pomeni, da preide v generativno fazo v obdobju, ko
je dan daljši od kritičnega časa osvetlitve. Pri komarčku je ta čas 14 ur, uhajanje v cvet pa je
še posebej pospešeno v kombinaciji z visokimi temperaturami in nezadostno količino vlage.
Zaradi tega ga tradicionalno gojimo pozno poleti in jeseni, ko se dan krajša. Z vzgojo novih
sort in hibridov, manj občutljivih na fotoperiodizem, se je možen čas pridelave razširil tudi
na ostale dele leta (Černe, 2000; Osvald in Kogoj-Osvald, 2005).
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2.1.4 Tehnologija pridelave
2.1.4.1 Zasnova posevka
Sladki komarček lahko zasnujemo z direktno setvijo ali preko sadik. Za direktno setev se
pridelovalci odločajo predvsem spomladi. V poletnem in jesenskem terminu večinoma
izberejo gojenje preko sadik, saj v tem primeru pridejo hitreje do pridelka. Ne glede na to,
za kateri način se odločimo, je zelo pomembno, da tla zaradi globokega koreninskega
sistema predhodno obdelamo do globine 30-40 cm (Pigozzi, 1997).
Če se odločimo za direktno setev in imamo težja tla je koristno, da sejemo na grebene, visoke
10-20 cm, saj tako preprečimo zastajanje vode, ki je še posebej nevarno za mlade rastline.
Sejemo ga 0,5-1 cm globoko s sejalnico za strnjeno setev na medvrstno razdaljo 50-70 cm.
Ob tem porabimo 0,3-0,6 g semena na m². Pri 25 °C in zadostni vlagi potrebujejo semena za
kalitev 8-12 dni. Ko rastline dosežejo višino 5 cm jih razredčimo na razdaljo 20-25 cm.
Redčenje moramo opraviti pravočasno, saj v nasprotnem primeru rastline zaostanejo v rasti
(Cipriani in Pollini, 2008).
Pri gojenju preko sadik najpogosteje uporabljamo sadike s koreninsko grudo. Za puljene
sadike se pridelovalci odločajo redko, saj s puljenjem potrgamo korenine, zaradi česar
imamo slabši pridelek. Priporoča se setev v gojitvene plošče velikosti 50 x 30 cm s 60-70
vdolbinami. V vsako vdolbino posejemo po dve semeni, po kalitvi pa šibkejšo rastlino
izpulimo. Sadike presadimo na prosto ko so visoke 10-12 cm, kar je v optimalnih razmerah
30-40 dni po setvi. Sklop je enak kot pri direktni setvi, 20-25 cm v vrsti in 50-70 cm med
vrstami, pri čemer dobimo 8-12 rastlin na m². Na zelo težkih tleh se tudi pri vzgoji preko
sadik priporoča sajenje na grebene zaradi boljše odcednosti (Cipriani in Pollini, 2008).
Uporaba zastirk omejuje rast plevelov, zadržuje toploto v tleh in zmanjšuje evaporacijo,
zaradi česar imamo manjšo potrebo po namakanju, poleg tega pa lahko pozitivno vpliva na
pridelek sladkega komarčka. Błażewicz-Woźniak (2010) poroča, da daje uporaba črne
polipropilenske tkanine in polietilenske folije tako višjo količino skupnega pridelka kot višjo
maso tržnega pridelka.
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2.1.4.2 Gnojenje
Pri gnojenju z dušikom moramo biti pazljivi, saj lahko sladki komarček akumulira nitrate,
ki so v večjih količinah nevarni za zdravje ljudi. Do tega še posebej pogosto pride v krajših
dneh z nižjimi temperaturami. Priporoča se gnojenje z dušikom v obliki amon-nitrata v dveh
ali treh obrokih, odvisno od preskrbljenosti tal. V primeru revnejših tal je dobro, da jih
pognojimo pred setvijo ali presajanjem s 25-30 kg/ha. Drugo gnojenje s 65-80 kg/ha
opravimo po redčenju, tretje pa z enako količino 15-20 dni pozneje. Ostala hranila dodajamo
po odvzemu, navadno v enem obroku (Cipriani in Pollini, 2008).
Preglednica 1: Okvirne potrebe po hranilih pri pridelavi sladkega komarčka na prostem (Tehnološka navodila
…, 2017)
N

P2O5

K2O

MgO

CaO

150 kg/ha

25 kg/ha

130 kg/ha

15 kg/ha

45 kg/ha

Salama in sod. (2015) so ugotovili, da se ob kombinirani uporabi mineralnih in organskih
gnojil v razmerju 50:50 poveča tako količina pridelka kot vsebnost skupnih fenolov,
flavonoidov in vitamina C v primerjavi z gnojenjem izključno z NPK gnojili. Še boljše
rezultate so dobili z dodajanjem gnojila, ki je vsebovalo nitrifikacijske bakterije Azotobacter
chrococcum in Bacillus megaterium, ki pomagajo pri razgradnji fosfata.
2.1.4.3 Namakanje
Za doseganje dobrega pridelka sladkega komarčka moramo zagotoviti zadostno količino
vode skozi celotno rastno dobo. Dovolj visoka vlaga je nujna za uspešno kalitev, pri mladih
rastlinah za razvoj močnega koreninskega sistema, večje rastline pa gredo ob pomanjkanju
vode hitreje v cvet. Kljub temu pa z namakanjem ne smemo pretiravati, saj je komarček zelo
občutljiv na zastajanje vode, zato raje namakamo v več obrokih. Količina vode v enem
obroku naj bi znašala od 10 do 15 mm. Najpogostejši in najprimernejši način je namakanje
z razpršilci, namakanje z vodnimi kanali je manj primerno zaradi možnega zastajanja vode
(Černe, 2000; Cipriani in Pollini, 2008).
2.1.4.4 Beljenje
Beljenja čebulic sladkega komarčka se poslužujejo predvsem tržni pridelovalci, da bi
izboljšali njihov izgled in kvaliteto. To pride še posebej v poštev pri sortah, ki imajo zunanje
listne nožnice zelenkaste barve, saj z beljenjem razpade klorofil v celicah, zaradi česar
postanejo čebulice snežno bele barve. Če nameravamo komarček beliti je pomembno, da pri
setvi ali presajanju pustimo dovolj veliko medvrstno razdaljo (najmanj 50 cm), drugače je
to opravilo težko izvedljivo. Beljenja se lahko lotimo na dva načina, navadno zadošča, če
čebulice osipamo samo enkrat, in sicer 15 dni pred spravilom, še bolj učinkovito pa je, če
jih osipamo v treh ali štirih obhodih. Prvič to storimo takoj, ko se začnejo čebulice debeliti,
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nato pa hkrati z rastjo dodajamo zemljo. Za dobre rezultate morajo biti tla pred beljenjem
fino obdelana, osipane pa morajo biti celotne čebulice (Pigozzi, 1997).
2.1.4.5 Spravilo in skladiščenje
Sladki komarček pobiramo, ko doseže tehnološko zrelost, kar pomeni pravilno oblikovane,
odebeljene in obeljene čebulice. Čas od setve do spravila je odvisen od sorte, navadno pa se
giblje med 70 in 120 dni. Če smo prepozni lahko čebulice popokajo ali poženejo cvetno
steblo. V kolikor ga pridelujemo na območju, kjer je možnost pozebe je nujno, da ga
spravimo pred prvo zmrzaljo.
Zaradi močnega koreninskega sistema je priporočeno, da rastline ne pulimo, ampak jo
izkopljemo z lopato ali vilami. Zatem odrežemo korenino ob bazi, olupimo stranska lista in
listna stebla prikrajšamo na nekaj centimetrov nad čebulico (Osvald in Kogoj-Osvald, 2005;
Caroli in Bazzocchi, 2015).
Pridelek lahko nekaj dni skladiščimo v hladnih in vlažnih skladiščih. Pri temperaturi med 8
in 12 °C ga lahko skladiščimo 2-4 tedne, med 0 in 1 °C od 5 do 8 tednov, v hladilnici s
kontrolirano atmosfero pa do 12 tednov (Osvald in Kogoj-Osvald, 2005).
2.1.4.6 Kolobar
Sladki komarček gojimo po vrtninah, pred katerimi smo pognojili s hlevskim gnojem, kot
so kapusnice in plodovke. Gnojenje s hlevskim gnojem neposredno pred gojenjem komarčka
se odsvetuje zaradi povečanja možnosti za gnitje čebulic. Na istem mestu ga lahko ponovno
gojimo po najmanj treh letih. Prav tako ga zaradi skupnih bolezni in škodljivcev ni
priporočljivo gojiti za ostalimi vrtninami iz družine kobulnic, kot so korenček, peteršilj,
pastinak in zelena (Černe, 2000; Cipriani in Pollini, 2008).
2.1.5 Bolezni in škodljivci
2.1.5.1 Bolezni
Bela gniloba (Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary)
Bela gniloba je gospodarsko najpomembnejša bolezen sladkega komarčka. Okužena rastlina
začne gniti, prekrije pa jo bela vatasta prevleka. Škoda, ki jo povzroči, je nepopravljiva,
okužene rastline pa je potrebno čim prej odstraniti, da zmanjšamo nadaljnje širjenje. Ker
gliva napada številne vrtnine se s kolobarjenjem proti njej borimo bolj ali manj neuspešno.
Da zmanjšamo možnost okužbe je priporočljivo tla obdelati tako, da zagotovimo čim boljšo
odcednost tal (Cipriani in Pollini, 2008).
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Mehka bakterijska gniloba (Pectobacterium carotovorum (Jones) Waldee (sin. Erwinia
carotovora))
Mehka bakterijska gniloba je bolezen, ki prizadene odrasle rastline. Simptome lahko
opazimo na listnih steblih in čebulicah. Na steblih se kažejo kot podolgovate črne lise, ki
potekajo vzdolž stebla in z napredovanjem gnilobe povzročijo njihovo poleganje. Okužba je
na čebulicah vidna kot velike temnorjave ali črne lise. Najprej začnejo gniti zunanji sloji,
nato pa bolezen napreduje v notranjost (Mazzucchi in Dalli, 1974).
Alternaria petroselini (Neerg.) E.G. Simmons
Prva poročila o okužbah sladkega komarčka s to glivo so dokaj nova. Najprej so jo opazili
na Nizozemskem leta 2005, po tem pa se je razširila tudi drugod po Evropi. Posledica okužbe
je padavica sadik, starih 3-4 tedne, na odraslih rastlinah pa jo opazimo kot temne nekrotične
lezije na listnih nožnicah (Pryor in Asma, 2007; Infantino in sod., 2009).
2.1.5.2 Škodljivci
Strune (Agriotes spp. Eschscholtz)
Strune so ličinke hroščev pokalic iz družine Elateridae. So podolgovate, imajo močno
hitinizirano telo črvasto valjaste oblike. Dolge so 15-35 mm in so slamnate ali bleščeče
rumene barve. So vsejedi, poleg rastlinske se večina vrst hrani tudi z živalsko hrano. Hrošči
so podolgovati, sploščeni in proti zadku zoženi. Ime pokalice so dobili po zvoku, ki ga
povzročijo, ko sprožijo poseben trn na trebušni strani predprsja. Hrošči se v glavnem hranijo
s cvetnim prahom in niso škodljivi. Strune lahko uspešno zatiramo s pripravki z aktivno
snovjo teflurin, vendar le pred setvijo ali presajanjem (Vrabl, 1992; Norme …, 2015).
Kapusova sovka (Mamestra brassicae L.) in zelenjadna sovka (Mamestra oleracea L.)
Kapusova in zelenjadna sovka sta rastlinska škodljivca iz družine Noctuidae. Obe vrsti sta
polifagni in napadata številne rastlinske vrste. Škodljive so ličinke, ki jih pri metuljih
(Lepidoptera) imenujemo gosenice. Gosenice obeh vrst doživijo šest stadijev, v zadnjem so
dolge okoli 40 mm in so zelenkaste, zeleno rjave ali sivo rjave. Ob pomanjkanju hrane so
temnejše barve. Metulj kapusove sovke ima sivo rjava ali rjava krila z temnimi valovitimi
pasovi, ledvičasta pega v sredini je svetlo obrobljena. Čez krila meri 40-50 mm. Krila imaga
zelenjadne sovke so rdeče rjava z belo valovito črto na robu kril in z oranžno ledvičasto
pego. Metulj meri čez krila 40 mm (Vrabl, 1992; Pigozzi, 1997; Norme …, 2015).
Ostali škodljivci, ki med drugimi lahko napadejo sladki komarček so navadni bramor
(Gryllotalpa gryllotalpa L.), gosenice lastovičarja (Papilio machaon L.), dvopikčasta
travniška stenica (Calocoris norvegicus Gmel.), uši (Aphididae) in polži (Gastropoda)
(Siviero in sod., 2005; Milevoj, 2007).
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2.1.6 Uporaba v prehrani
V prehrani lahko uporabljamo skoraj celotno rastlino sladkega komarčka. Najpogosteje
uporabljamo čebulico, ki jo lahko uživamo surovo, kuhano ali vloženo. Iz nje lahko
pripravimo juhe, solate in priloge. Sveže liste, socvetja in semena lahko uporabimo kot
začimbo, iz posušenih pa pripravimo čaj (Pušenjak, 2014).
2.2 ŽLAHTNJENJE
Razvoj in napredek človeške civilizacije je neobhodno povezan s procesom žlahtnjenja
rastlin. Uvajanje novih vrst ali pa ustvarjanje novih sort, ki so bile bolj odporne in
produktivne je bilo nujno zaradi večanja števila prebivalstva, klimatskih sprememb ter novih
bolezni in škodljivcev. Večina današnjih gojenih rastlinskih vrst je tako nastala kot posledica
procesa žlahtnjenja, ki traja že tisočletja (Ivančič, 2002).
Cilj sodobnih žlahtniteljev je razvoj genetsko izboljšanih sort, ki so prilagojene na specifične
okoljske razmere in primerne za ekonomično tržno pridelavo. Te so nujno potrebe zaradi
naraščanja števila prebivalcev in posledično zmeraj večje potrebe po hrani, surovinah in
gorivu. Kot navajajo Brown in sod. (2014) je osnovni koncept razvoja novih sort sestavljen
iz treh delov:
 proizvodnje ali iskanja genetsko raznolikih populacij
 selekcijskih postopkov na fenotipskem ali genotipskem nivoju, s katerimi odkrijemo
rastline s superiornimi genotipi
 stabilizacija in multiplikacija teh genotipov, priznanje sorte ter njeno trženje.
2.2.1 Sorta
2.2.1.1 Definicije
Obstaja več definicij o tem, kaj je sorta (kultivar). Osvald in Kogoj-Osvald (2005) navajata,
da glede na mednarodne predpise kot sorto oz. kultivar označujemo skupino gojenih rastlin,
ki se v katerikoli lastnosti razpoznavno razlikuje od drugih skupin (morfološki, citološki,
kemijski, itn.) in pri razmnoževanju ohranja te lastnosti.
V 3. točki 4. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin iz leta 2005 (Zakon o
semenskem …, 2005) je navedeno: Sorta je skupina rastlin znotraj najnižje botanične
razvrstitve, če jo je mogoče:
- določiti z izraženimi lastnostmi, ki izvirajo iz določenega genotipa ali kombinacije
genotipov,
- razločiti od katere koli druge skupine rastlin vsaj po eni od izraženih lastnosti in
- obravnavati kot enoto, če se te lastnosti med razmnoževanjem ne spreminjajo.
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2.2.1.2 RIN sorte
Po Pravilniku o postopku vpisa sorte v sortno listo in o vodenju sortne liste (Pravilnik …,
2009) je eden od pogojev za vpis sorte v sortno listo ta, da prestane postopek preizkušanja
razločljivosti, izenačenosti in nespremenljivosti sorte (RIN).
Razločljivost pomeni, da se sorta od obstoječih značilno in jasno razlikuje po eni ali več
morfoloških, fizioloških ali drugih lastnostih. Izenačenost pomeni, da vsi osebki sorte kažejo
značilne lastnosti, ki se ohranjajo. Stabilnost pomeni, da ostajajo lastnosti sorte take, kot so
navedene v opisu sorte tudi po nadaljnji reprodukciji (Chahal in Gosal, 2014).
Za izvedbo RIN testa se uporablja metoda, ki je za posamezno vrsto določena v protokolih
Urada Skupnosti za rastlinske sorte (CPVO) (Pravilnik …, 2009). CPVO pri izvedbi RIN
testa za sladki komarček upošteva 22 različnih lastnosti, med njimi dolžino kotiledonov,
višino rastline ob tehnološki zrelosti, dolžino, širino, višino, obliko in barvo čebulice,
prekrovnost listnih nožnic, nagnjenost k uhajanju v cvet ter moško sterilnost (Protocol …,
2004).
2.2.1.3 Tipi sort
Tipi sort so odvisni od načina razmnoževanja. Brown in sod. (2014) navajajo, da so
najpomembnejši:
 čista linija – linija, homozigotna na vsaj 90 % lokusov; navadno se pojavlja pri
samoprašnicah, lahko tudi pri tujeprašnicah
 populacijska sorta – heterogena skupina rastlin, ki genetsko niso identične,
razlikujejo se v nekaterih lastnostih, vendar vseeno kažejo zadostno mero stabilnosti
 hibridna sorta – križanec dveh ali več linij tujeprašnic, potomci so heterozigotni,
izkorišča se hibridna bujnost – heteroza
 klonska sorta – navadno visok delež heterozigotnosti, genetsko uniformni,
uniformnost se ohranja skozi vegetativno razmnoževanje
 sintetična sorta – nastane s križanjem načrtno izbranih linij, potomstvo ima različne
genotipe, cilj ohranjanje heterozigotnosti, ohranja se z rekonstrukcijo populacije iz
starševskih linij
 multilinijska sorta – mešanica različnih sort ali linij, vsake mora biti v semenski
mešanici vsaj 5 %, navadno pri samoprašnicah, priljubljena zaradi zmanjšane
možnosti za mutacijo patogena in posledično širjenje bolezni
 kompozit – nastane s križanjem dveh ali več različnih linij, seme multiplicirajo v
izbranem okolju, da pride do prevlade bolj prilagojenih genotipov, težko se jih
vzdržuje
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2.2.2 Hibridne sorte
Rozman (2009) navaja, da so hibridne sorte ali hibridi križanci dveh ali več linij, navadno
tujeprašnic, ki so v prvi filialni generaciji (F1) zaradi pojava heteroze bolj rodni in odporni
na bolezni in škodljivce. Zaželene lastnosti se v nadaljnjih generacijah ne ohranjajo.
Primeri večlinijskih križancev so:
 enojni ali dvolinijski križanec – A × B
 dvojni ali štirilinijski križanec – (A × B) × (C × D)
 trilinijski križanec – (A × B) × C
Lahko so tudi križanci linije ali enojnega križanca s populacijo ali sintetično sorto ali pa
križanci dveh populacij.
Hibridne sorte pridobimo s križanjem homozigotnih linij, zaradi česar so potomci v F1
generaciji uniformni heterozigoti. Ta heterozigotnost vodi do pojava heteroze ali hibridne
bujnosti, zaradi česar so hibridi tržno zanimivi. Hibridno bujnost je prvi opazil W. J. Beal
leta 1877, prve hibridne sorte koruze pa so se pojavile v začetku 20. stoletja. Možnost
izkoriščanja pojava heteroze je bila od takrat preučena na veliki večini kulturnih rastlin. Za
heterozo je nujno, da so si starševske gamete karseda različne. Če so si gamete preveč
podobne v šibkosti in neproduktivnosti lahko pride do inbreeding depresije, ki je nasprotje
hibridne bujnosti, njena posledica pa je zmanjšan pridelek (Chahal in Gosal, 2014).
V primerjavi s starševskimi linijami so hibridi superiorni v več lastnostih, agronomsko
najpomembnejše so povečan pridelek, večja velikost zrnja in plodov, hitrejše dozorevanje,
boljša prehranska kakovost, izboljšana odpornost na različne abiotske dejavnike, bolezni in
škodljivce (Chahal in Gosal, 2014).
2.2.3 Žlahtnjenje sladkega komarčka
Pri sladkem komarčku so včasih prevladovale populacijske sorte, danes pa je okoli 95 % sort
v tržni pridelavi hibridnih. Prvi hibrid sladkega komarčka je bil Carmo F1, ki je prišel na trg
leta 1985. S klasičnimi žlahtniteljskimi metodami potrebujemo za razvoj nove sorte 5-6 let,
če imamo na voljo zadostno število čistih starševskih linij, če pa začnemo brez stabilnih
starševskih linij se ta doba podaljša na 10-15 let. V večjih žlahtniteljskih programih vsako
leto selekcionirajo in preizkusijo več tisoč linij, da lahko redno predstavljajo nove sorte.
Postopek žlahtnjenja sladkega komarčka poskušajo v zadnjih letih pospešiti z uporabo
molekularnih markerjev, ki jih uporabljajo za identifikacijo sort ali starševskih linij,
določanje čistosti sort in starševskih linij ter hitrejše doseganje homozigotnosti pri
starševskih linijah (Bruins, 2015).
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2.2.4 Cilji selekcije pri sladkem komarčku
Glavni cilj žlahtnjenja in selekcije novih sort sladkega komarčka je omogočiti celoletno
pridelavo na čim širšem območju. Lastnosti, ki zato v prvi vrsti zanimajo žlahtnitelje so
toleranca na nizke temperature, vodni stres, odpornost na bolezni in uhajanje v cvet. Kot
rezultat tega lahko v mediteranskih državah, npr. Italiji in Španiji dosegamo kvaliteten
pridelek čez celotno zimsko obdobje nizkih temperatur in večjih količin padavin. Na drugi
strani pa je selekcija v smeri tolerance na uhajanje v cvet omogočila razvoj kakovostnih sort,
primernih za gojenje v spomladanskem in zgodnje poletnem obdobju, zaradi česar se je
pridelava sladkega komarčka razširila tudi v Srednjo in Severno Evropo.
Eden glavnih ciljev selekcije pri veliki večini vrst zelenjadnic je povečanje količine pridelka,
s čimer pa se nekateri žlahtnitelji sladkega komarčka ne strinjajo. Medtem, ko se pri ostalih
vrtninah donos zaradi novih sort v povprečju vsako leto poveča za 1 %, tega trenda v več
semenarskih hišah ne opažajo. Bolj kot količina jih zanima uniformnost pridelka in njegovo
enakomerno dozorevanje kot tudi dobre skladiščne sposobnosti.
Poleg tega so usmerjeni tudi v kvaliteto samih čebulic, cilj je doseči čim bolj okrogle, bele
čebulice s tesno prekritimi listnimi nožnicami in čim manjšo vsebnostjo vlaknin. Zaradi
zmanjšanja možnosti za bolezni žlahtnijo v smeri močnih in pokončnih listov ter močnega
in odpornega koreninskega sistema (Bruins, 2015).
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3 MATERIAL IN METODE
3.1 MATERIAL
Material, ki smo ga potrebovali za izvedbo poskusa:
 seme in sadike sladkega komarčka,
 gojitvene plošče, substrat
 PE folijo, cevi za kapljično namakanje
 sadilni klin
 gnojilo
 zaboje, nož
 tehtnico, kljunasto merilo,
 refraktometer Milwaukee MA885
 razpredelnico za vpisovanje rezultatov
3.1.1 Opis sort, vključenih v poskus
'Bellotto F1' je zgodnji hibrid, dobro odporen na uhajanje v cvet. Čebulice so bele, okrogle,
srednje velike in hrustljave. Pobiramo ga 60 dni po presajanju (Ortomio, 2017).
'Etrusco' je pozna sorta, ki je zaradi dolge rastne dobe (200-220 dni od setve do spravila)
primerna predvsem za toplejša pridelovalna območja, npr. srednjo in južno Italijo. Čebulice,
ki so uniformne, kompaktne, mehke, intenzivno bele in zelo aromatične, lahko dosežejo tudi
več kot 800 g (L'Ortolano ..., 2014).
'Fedro' je srednje pozna sorta z rastno dobo 100-110 dni. Primerna je za poletno setev in
spravilo v decembru. Rastlina je srednje bujna, pokončne rasti in ima temnozelene liste.
Čebulice so bele, okrogle, dobro odporne na pokanje in dosežejo maso do 600 g (L'Ortolano
..., 2014).
'Fino' je sorta, primerna za spomladansko gojenje. V zaščitene prostore ga lahko sejemo že
od februarja naprej, pozneje pa tudi na prosto (Austrosaat, 2012).
'Marco' je srednje zgodnja sorta, primerna za setev v juliju in spravilo od oktobra do
novembra. Rastlina je kompaktna, s pokončnim habitusom. Čebulice so velike in okrogle.
Listne nožnice so debele in zelo dobro prekrovne (L'Ortolano, 2017).
'Romanesco' je srednje pozna sorta, primerna za setev v juniju in juliju ter pobiranje od
oktobra do decembra. Čebulice so intenzivno bele barve, velike, okrogle in kompaktne
(L'Ortolano, 2017).

13
Sraka, M. Primerjava … sort in hibridov sladkega komarčka (Foeniculum vulgare Mill. var. azoricum).
Dipl. delo (VS). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2017

'Romy' je zgodnja sorta z rastno dobo 70-75 dni. Primerna je za poletno setev in pobiranje
v septembru in oktobru. Rastlina je nizka, odprte rasti. Čebulice so okrogle, bele in dosežejo
350-400 g (L'Ortolano ..., 2014).
'Teseo F1' je srednje pozna hibridna sorta z belimi čebulicami, ki dosegajo visoko maso.
Imajo dobre skladiščne sposobnosti in niso zelo vlaknaste. Pobiramo ga jeseni, okoli 75 dni
po presajanju sadik (Ortomio, 2017).
3.2 METODE DELA
3.2.1 Opis poskusa
Poskus smo izvedli na Laboratorijskem polju Oddelka za agronomijo Biotehniške fakultete
v Ljubljani. V gojitvene plošče s 160 vdolbinami smo 17. junija 2016 posejali semena sort
'Etrusco', 'Fedro', 'Fino', 'Marco', 'Romanesco' in 'Romy'. Sadike smo vzgojili v steklenjaku
ob Laboratorijskem polju. Sadik hibridov 'Bellotto F1' in 'Teseo F1' nismo vzgojili sami,
ampak smo kupili pripravljene sadike.
Sadike smo presadili na prosto 25. julija 2016. Zasnovali smo bločni poskus s petimi
ponovitvami, v vsaki ponovitvi je bilo 10 rastlin. Sadilna razdalja je znašala 40 x 25 cm.
Skupno smo posadili 40 parcel, velikost posamezne parcele je bila 1 m2. Kot zastirko smo
uporabili črno polietilensko folijo.
3.2.2 Vremenske razmere v času poskusa
Analizirali smo povprečno temperaturo in višino padavin po dekadah v času poteka poskusa
na prostem. Sadike smo presadili na prosto 25. 7. 2016, s pobiranjem pridelka pa smo
zaključili 22. 10. 2016, zato smo za analizo vremenskih razmer izbrali obdobje med III.
dekado julija in III. dekado oktobra.
Temperature so bile v času trajanja poskusa dokaj visoke, saj so bile povprečne mesečne
temperature v vseh mesecih, razen oktobra, višje od dolgoletnih povprečij. Najvišjo
temperaturo smo zabeležili v III. dekadi julija (24,3 °C), najnižjo pa v II. dekadi septembra
(9,9 °C) (slika 1). Na splošno so bile temperature dokaj ugodne za izbrane sorte sladkega
komarčka.
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Slika 1: Dekadna povprečna temperatura (°C) in višina padavin (mm) za meteorološko postajo Ljubljana v
času trajanja poskusa (ARSO, 2016)

V času trajanja poskusa je bila razporeditev padavin precej neenakomerna. Neposredno po
presajanju na prosto, tj. v III. dekadi julija in I. dekadi avgusta je bila količina padavin zelo
nizka. Še nižja je bila v III. dekadi septembra, ko je skupno padlo le 0,3 mm padavin. Največ
padavin (68,6 mm) je padlo v zadnji dekadi oktobra, ko smo že zaključevali s poskusom
(ARSO, 2017).
3.2.3 Oskrba rastlin
Zaradi relativno visokih temperatur in nizke količine padavin je bilo namakanje v vsej rastni
dobi nujno potrebno, saj ima sladki komarček velike potrebe po vodi. Vodo smo dovajali s
sistemom kapljičnega namakanja, ki smo ga uporabili tudi za potrebe fertigacije.
Fertigacijo smo opravili v dveh obrokih in sicer prvič 2. 8. 2016 in drugič 17.9. 2016. Za
dognojevanje smo obakrat uporabili vodotopno gnojilo z razmerjem NPK 18-18-18 v
količini 100 ppm.
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3.2.4 Spravilo
S spravilom in ocenjevanjem pridelka smo pričeli 18. 10., zaključili pa 22. 10. 2016. Sorti
'Etrusco' in 'Teseo F1' sicer še nista dosegli polne velikosti, saj imata daljšo rastno dobo,
vendar smo se zaradi nizkih temperatur in nevarnosti pozebe odločili za predčasno spravilo.
Iz vsake ponovitve smo izbrali pet reprezentativnih rastlin, jih izpulili, odstranili korenine in
spravili vse rastline iz posamezne ponovitve v svoj zaboj.
3.3 MERITVE
Po spravilu smo analizirali po pet rastlin iz vsake ponovitve. Pri sorti 'Etrusco' nismo nabrali
dovolj primernih rastlin, saj jih je premalo preživelo ali pa so zacvetele, zato smo sorto
izključili iz nadaljnjega poskusa. Iz istega razloga smo pri sorti 'Fino' ocenili samo 4
ponovitve. Naša raziskava se je ukvarjala tako s količino kot kakovostjo pridelka, zato smo
merili naslednjih osem parametrov:






število stranskih poganjkov
masa cele rastline in tržnega pridelka
širina, dolžina in višina čebulice
višina pravega stebla
vsebnost topne suhe snovi

Slika 2: Prikaz posameznih parametrov pri merjenju velikosti čebulice sladkega komarčka (a – dolžina
čebulice, b – širina čebulice, c – višina čebulice, d – višina pravega stebla) (Fresh …, 2017)
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4 REZULTATI
4.1 ŠTEVILO STRANSKIH POGANJKOV

Povprečno število stranskih poganjkov

Rast stranskih poganjkov ob glavni čebulici je pri pridelavi sladkega komarčka nezaželena
lastnost. Povprečno število stranskih poganjkov prikazuje slika 3. Največ stranskih
poganjkov smo našteli pri sorti 'Fedro' in sicer 2,4 poganjka na rastlino. Pri tej sorti le tri
rastline od obravnavanih 25 niso imele stranskega poganjka. Najmanj stranskih poganjkov
sta imeli hibridni sorti 'Bellotto F1' (0,4) in 'Teseo F1' (0,1). Le ena od opazovanih rastlin
hibrida 'Bellotto F1' je razvila stranske poganjke. Skupno povprečno število stranskih
poganjkov na rastlino je bilo 1,3.
3

2

1

0

Sorta
Slika 3: Povprečno število stranskih poganjkov pri posamezni sorti

4.2 MASA RASTLIN
Pri tržni pridelavi zelenjave je eden najpomembnejših faktorjev masa tržnega pridelka.
Najprej smo stehtali cele rastline, ki smo jim predhodno odrezali korenine, nato pa smo
odstranili stranske poganjke in poškodovane zunanje listne nožnice ter skrajšali listna stebla
na 5 cm nad vrhom čebulice. Tako očiščene čebulice smo stehtali še enkrat in določili
njihovo tržno maso. Povprečna mase celih rastlin in očiščenih čebulic ter povprečja po
ponovitvah so prikazana v preglednici 2.
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Preglednica 2: Povprečna masa celih rastlin in očiščenih čebulic ter povprečja po ponovitvah
Sorta/hibrid

'Fedro'

'Fino'

'Marco'

'Romanesco'

'Romy'

'Bellotto F1'

Ponovitev

Masa cele rastline (g)

Masa tržnega dela (g)

1

776,6

530,4

2

649,4

401,0

3

600,4

239,4

4

544,6

224,6

5

479,6

220,4

povprečje

610,1

323,2

1

1100,0

349,2

2

767,2

450,0

3

552,0

324,6

4

280,2

292,0

povprečje

674,9

354,0

1

579,2

394,0

2

659,0

307,8

3

590,2

244,8

4

550,2

280,6

5

322,4

161,8

povprečje

540,2

277,8

1

465,8

249,8

2

404,4

216,6

3

472,8

179,8

4

417,8

189,4

5

491,2

190,6

povprečje

450,4

205,2

1

400,0

277,8

2

432,8

201,6

3

435,2

137,0

4

385,4

170,8

5

754,6

359,4

povprečje

481,6

229,3

1

612,8

299,4

2

580,2

301,0

3

687,8

510,8

4

623,4

306,8

5

568,6

351,6

povprečje

614,6

353,9

se nadaljuje

18
Sraka, M. Primerjava … sort in hibridov sladkega komarčka (Foeniculum vulgare Mill. var. azoricum).
Dipl. delo (VS). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2017

nadaljevanje preglednice 2
Sorta/hibrid

'Teseo F1'

Ponovitev

Masa cele rastline (g)

Masa tržnega dela (g)

1

787,2

378,4

2

789,4

486,6

3

687,4

535,6

4

670,8

326,8

5

644,6

372,8

povprečje

715,9

420,0

Največjo povprečno maso nadzemnega dela smo izmerili pri hibridni sorti 'Teseo F1' in je
znašala 715,9 g, najmanjša pa je bila 450,4 g pri sorti 'Romanesco' (preglednica 2). Skupna
povprečna masa očiščenega pridelka (čebulic) je znašala 581,3 g. Največjo maso pri
posamezni rastlini je dosegla sorta 'Fino' – 1267 g.
Hibrid 'Teseo F1' je imel največjo povprečno maso očiščenih čebulic – 420,0 g. Sledili sta
sorti 'Fino' s 354,0 g in drug hibrid, 'Bellotto F1', s 353,9 g. Enako kot pri masi celih rastlin
smo najnižjo maso očiščenih rastlin izmerili pri sorti 'Romanesco' in sicer 205,2 g
(preglednica 2). Skupna povprečna masa čebulic je znašala 307,7 g. Čebulice so bile najbolj
izenačene pri sorti 'Romanesco', vendar je na to verjetno vplivala njihova relativno nizka
masa. Po izenačenosti ji je sledil hibrid 'Teseo F1'. Največjo posamično maso je dosegla
čebulica sorte 'Fedro' (722 g).
Po tem, ko smo stehtali povprečne mase očiščenih čebulic, smo izračunali, kakšen je bil
hektarski donos posamezne sorte ob sadilni razdalji 40 x 25 cm. Iz preglednice 3 lahko
razberemo, da sta dali najmanjši donos sorti 'Romanesco' (20,5 t/ha) in 'Romy' (22,9 t/ha),
najboljšega pa hibrida 'Teseo F1' (42,0 t/ha) in 'Bellotto F1' (35,4 t/ha) ter sorta 'Fino' (35,4
t/ha). Povprečen hektarski donos vseh sort je znašal 30,7 t/ha.
Preglednica 3: Hektarski donos očiščenih čebulic pri sadilni razdalji 40 x 25 cm.
Sorta/hibrid
Hektarski donos (t/ha)

'Fedro'

'Fino'

'Marco'

'Romanesco'

'Romy'

32,3

35,4

27,8

20,5

22,9

'Bellotto F1'
35,4

'Teseo F1'
42,0
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Določili smo tudi, kakšen je bil delež tržnega dela rastlin v primerjavi z maso celih rastlin,
kar lahko vidimo na sliki 4. Pri dveh sortah je povprečna masa čebulice, pripravljene za trg
predstavljala manj kot polovico mase celotne rastline – pri sorti 'Romanesco' je ta delež
znašal 45,6 %, pri sorti 'Romy' pa 47,6 %. Obe hibridni sorti sta imeli najvišji delež tržnega
dela, pri sorti 'Bellotto F1' je ta znašal 57,6 %, pri sorti 'Teseo F1' pa 58,7 %.

Delež tržnega in odpadnega dela

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Sorta
delež tržnega dela

delež odpadnega dela

Slika 4: Povprečni delež tržnega in odpadnega dela rastlin pri posamezni sorti
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4.3 DOLŽINA ČEBULICE
Dolžino čebulic smo merili v smeri prekrivanja odebeljenih listnih nožnic in rezultate
meritev prikazali na sliki 5. V povprečju so bile s 107,1 mm najdaljše čebulice hibrida 'Teseo
F1', sledila pa sta 'Bellotto F1' s 103,8 mm in 'Romy' s 103,4 mm. Najkrajše čebulice smo
izmerili pri sortah 'Romanesco' (81,5 mm) in 'Romy' (84,9 mm). Povprečna dolžina vseh
čebulic je znašala 95,1 mm. Ob tem, da so bile čebulice hibrida 'Teseo F1' najdaljše, so bile
tudi najbolj izenačene po dolžini. Nasprotno pa smo pri drugem hibridu 'Bellotto F1'
ugotovili najmanjšo izenačenost. Najdaljšo posamično čebulico smo izmerili pri hibridu
'Bellotto F1' – 138,4 mm.

Povprečna dolžina čebulic (mm)

120

100
80
60
40
20
0

Sorta
Slika 5: Povprečna dolžina čebulic (mm) pri posamezni sorti
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4.4 ŠIRINA ČEBULICE
Širino čebulic smo merili prečno na smer prekrivanja odebeljenih listnih nožnic. Rezultati
meritev so prikazani na sliki 6. Najširše so bile čebulice hibrida 'Teseo F1' (71,5 mm) in sort
'Marco' (67,6 mm) ter 'Fedro' (67,2 mm). Povprečna izmerjena širina je bila najnižja pri
sortah 'Romanesco' (50,1 mm) in 'Romy' (53,8 mm). Po širini so bile najbolj izenačene
čebulice sorte 'Romanesco', sledita pa oba hibrida, 'Bellotto F1' in 'Teseo F1'. Najmanj sta
bili izenačeni sorti 'Fino' in 'Marco'.

Povprečna širina čebulic (mm)
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Slika 6: Povprečna širina čebulic (mm) pri posamezni sorti

Ker je pri kupcih zaželeno, da je čebulica karseda okrogla, smo izračunali razmerje med
dolžino in širino čebulic ter s tem določili, katere sorte so bolj in katere manj okrogle
(preglednica 4). Razmerje med širino in dolžino je največje pri sorti 'Fino', kar pomeni, da
so te čebulice v horizontalnem prerezu najbolj izdolžene oblike. Najbolj okrogle so čebulice
sort 'Marco' in 'Fedro'.
Preglednica 4: Povprečna dolžina in širina čebulic (mm) ter razmerje med njima pri posamezni sorti
Sorta/hibrid
Povprečna dolžina
čebulic (mm)
Povprečna širina
čebulic (mm)
Razmerje š/d

'Fedro'

'Fino'

'Marco'

'Romanesco'

'Romy'

'Bellotto F1'

'Teseo F1'

97,0

103,4

89,5

81,5

84,9

103,8

107,1

67,2

59,2

67,6

50,1

53,8

65,0

71,5

1,44

1,75

1,32

1,63

1,58

1,60

1,50
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4.5 VIŠINA ČEBULICE
Na sliki 7 lahko vidimo, da so bile v povprečju najvišje čebulice hibrida 'Teseo F1' z 99,4
mm, sledila je sorta 'Fino' (95,2 mm), nato pa drugi hibrid, 'Bellotto F1' (93,1 mm). Najnižje
so bile čebulice sort 'Romanesco' (80,1 mm) in 'Marco' (83,3 mm). Posamično je bila najvišja
čebulica sorte 'Romy' s 136,3 mm, druga pa 'Fino' s 122,6 mm. Najnižji čebulici sta dala
hibrid 'Bellotto F1' (40,9 mm) in sorta 'Romanesco' (55,3 mm). Po višini so bile najbolj
izenačene čebulice hibrida 'Teseo F1' in sorte 'Marco', najmanj pa čebulice sort 'Fino' in
'Romy'.

Povprečna višina čebulic (mm)
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Slika 7: Povprečna višina čebulic (mm) pri posamezni sorti
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4.6 VIŠINA PRAVEGA STEBLA
Zaželena lastnost pri sladkem komarčku je, da je pravo steblo čim krajše. Na sliki 8 lahko
vidimo, da sta imeli v povprečju najkrajše pravo steblo sorti 'Romanesco' (35,1 mm) in
'Romy' (36,0 mm). Najdaljše pravo steblo smo izmerili pri obeh hibridnih sortah, pri hibridu
'Bellotto F1' je bilo to 45,5 mm, pri hibridu 'Teseo F1' pa 43,8 mm.

Preglednica 5: Povprečna višina (mm) čebulice, pravega stebla in delež vraščenosti pravega stebla
Sorta/hibrid
Višina čebulice
(mm)
Višina pravega
stebla (mm)
Vraščenost
pravega stebla (%)

'Fedro'

'Fino'

'Marco'

'Romanesco'

'Romy'

'Bellotto F1'

'Teseo F1'

87,5

95,2

83,3

80,1

88,6

93,1

99,4

41,4

42,1

39,9

35,1

36,0

45,5

43,8

47,3

44,3

47,9

43,9

40,6

48,8

44,1

Zanimalo nas je tudi, ali je dolžina pravega stebla odvisna od višine čebulice, zato smo
izračunali, kolikšen delež višine čebulice predstavlja pravo steblo (preglednica 5). Ugotovili
smo, da pri sortah 'Romy' in 'Romanesco', ki sta imeli v povprečju najkrajše pravo steblo, leto predstavlja tudi najmanjši delež skupne višine čebulice. Nasprotno ima najbolj vraščeno
pravo steblo hibrid 'Bellotto F1', ki je imel najdaljše pravo steblo. Zanimivo je, da je hibrid
'Teseo F1', ki ima drugo najdaljše pravo steblo med sortami z manjšo vraščenostjo.
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4.7 VSEBNOST TOPNE SUHE SNOVI
Vsebnost topne suhe snovi smo določili z digitalnim refraktometrom, rezultati pa so
prikazani na sliki 9. Največ topne suhe snovi vsebujeta sorti 'Romy', 5,7 °Brix, in 'Bellotto
F1', 5,4 °Brix. Sorta 'Marco' vsebuje najmanj topne suhe snovi, 3,7 °Brix, sledijo pa čebulice
sort 'Fedro' in 'Romanesco', pri obeh smo v povprečju izmerili 4,1 °Brix. Pri vsebnosti topne
suhe snovi je bil najbolj uniformen hibrid 'Bellotto F1', najmanj pa drug hibrid, 'Teseo F1'.
Povprečna vsebnost med vsemi rastlinami je znašala 4,7 °Brix.

Vsebnost topne suhe snovi (°Brix)

6
5
4
3

2
1
0

Sorta
Slika 8: Povprečna vsebnost topne suhe snovi (°Brix) pri posamezni sorti
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI
5.1 RAZPRAVA
Sladki komarček (Foeniculum vulgare Mill. var. azoricum) je vrtnina iz družine kobulnic,
ki jo gojimo zaradi odebeljenih in med seboj stisnjenih listnih pecljev, katerih listne nožnice
v baznem delu oblikujejo zelenkasto bele odebeljene tako imenovane čebulice. Izvira iz
Sredozemlja in Male Azije, gojili pa so ga že Egipčani pred več kot 4000 leti (Osvald in
Kogoj-Osvald, 2005).
Ker je toplotno zahtevna vrtnina in fakultativno dolgodnevnica je bilo območje pridelovanja
v Evropi včasih omejeno na sredozemske države, terminsko pa na pozno poletje in jesen.
Toda z vzgojo novih sort in hibridov se je možnost pridelovanja razširila tudi na ostale dele
leta in hladnejša območja. Največja svetovna pridelovalka je Italija, v Sloveniji se ga
prideluje predvsem na Primorskem (Osvald in Kogoj-Osvald, 2005; Černe, 2000).
S poskusom, ki smo ga izvedli na laboratorijskem polju Biotehniške fakultete v Ljubljani
smo želeli ugotoviti, katere sorte so primerne za tržno pridelavo na prostem na območju
osrednje Slovenije. Zanimalo nas je tudi, ali obstajajo razlike v količini pridelka med
populacijskimi in hibridnimi sortami sladkega komarčka.
V poskus smo vključili šest populacijskih sort: 'Etrusco', 'Fedro', 'Fino', 'Marco', 'Romanesco'
in 'Romy' ter dve hibridni sorti: 'Bellotto F1' in 'Teseo F1'. Odločili smo se za vzgojo preko
sadik, ki smo jih posadili na prosto julija 2016. Zasnovali smo bločni poskus s petimi
ponovitvami za vsako sorto. V vsaki ponovitvi je bilo 10 rastlin, ki smo jih posadili na
sadilno razdaljo 40 x 25 cm. Kot zastirko smo uporabili črno polietilensko folijo. Namakali
smo s sistemom kapljičnega namakanja, dvakrat pa smo dognojevali z vodotopnim gnojilom
18-18-18.
Oktobra 2016 smo pobrali po pet reprezentativnih rastlin iz vsake ponovitve, skupno 25 od
vsake sorte. Sorto 'Etrusco' smo izločili iz nadaljnjega poskusa, saj zaradi dejavnikov kot je
močno uhajanje v cvet in manjkajoče rastline nismo nabrali dovolj primernih rastlin. Čeprav
ima daljšo rastno dobo smo se odločili tudi za spravilo hibridne sorte 'Teseo F1', saj je zaradi
nizkih temperatur obstajala nevarnost pozebe. Ocenjevali smo osem parametrov: število
stranskih poganjkov, masa cele rastline, masa očiščene čebulice, dolžina, širina in višina
čebulice, višina pravega stebla in vsebnost topne suhe snovi.
Najmanj stranskih poganjkov na rastlino, ki so pri pridelavi sladkega komarčka nezaželena
lastnost, je razvila hibridna sorta 'Teseo F1' (0,1). Od 25 obravnavanih rastlin tega hibrida
so se stranski poganjki razvili le pri eni rastlini. Največ poganjkov na rastlino smo našteli
pri sorti 'Fedro', in sicer 2,4 na rastlino. Povprečje vseh meritev je znašalo 1,3 poganjkov na
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rastlino. Rezultati so primerljivi s tistimi, o katerih poroča Mihelič (1999). Število stranskih
poganjkov je tam variiralo med 0,1 in 3,0 na rastlino, odvisno od sorte in termina pridelave.
Najmanjšo maso celih rastlin je dosegla sorta 'Romanesco' (450,4 g), največjo pa hibrid
'Teseo F1' (715,9 g). Povprečna masa celih rastlin je znašala 581,3 g. Naši rezultati so
nekoliko večji od tistih iz nekaterih poskusov, ki so bili izvedeni v Sloveniji. Avtorji
poročajo o povprečni masi 208,9 g (Selak, 2002), 309,4-514,9 g (Ogrin, 2001) ter 331-648
g (Mihelič, 1999).
Tudi pri masi očiščenih čebulic je največjo povprečno maso dosegel hibrid 'Teseo F1' (420,0
g), najmanjšo pa sorta 'Romanesco' (205,2 g). Povprečna masa vseh sort je znašala 307,7 g.
Drugi avtorji poročajo o povprečni masi čebulic 120,7 g (Selak, 2002), 166,7-288,8 g (Ogrin,
2001), 188-318 g (Mihelič, 1999) ter 199-383g (Koudela in Petříková, 2008).
V povprečju je znašal delež mase tržnega dela v primerjavi z maso cele rastline med 45,6 %
('Romanesco') in 58,7 % ('Teseo F1'). Rezultati so primerljivi s tistimi, o katerih poročata
Mihelič (1999) in Bruins (2015), se pa močno razlikujejo od podatka, da znaša odpadek le
okoli 20 % celotne mase, ki ga navaja Černe (2000).
Izračunali smo hektarski donos naših sort, ki je variiral med 20,5 t/ha pri sorti 'Romanesco'
ter 42,0 t/ha pri hibridu 'Teseo F1'. Povprečen hektarski donos vseh sort, vključenih v naš
poskus je znašal 30,1 t/ha. Mihelič (1999) ob enaki gostoti sajenja (100.000 rastlin/ha)
poroča o pridelkih med 18,8 t/ha in 31,8 t/ha. Bruins (2015) navaja, da znaša povprečen
pridelek hibridne sorte v Italiji okoli 18 t/ha, razlika pa verjetno izhaja iz tega, da se
pridelovalci v Italiji navadno odločajo za večje sadilne razdalje. Koudela in Petříková (2008)
poročata o pridelku 27,8 t/ha na Češkem.
Izmerili smo vse tri dimenzije velikosti čebulice, in sicer dolžino v smeri prekrivanja listnih
nožnic, širino prečno na smer prekrivanja nožnic ter višino. Najdaljše čebulice je imela
hibrid 'Teseo F1' (107,1 mm), najkrajše pa sorta 'Romanesco' (81,5 mm). Povprečna dolžina
je znašala 95,1 mm. Tudi pri širini smo dobili podobne rezultate, saj je imel najširše čebulice
hibrid 'Teseo F1' (71,5 mm), najožje pa sorta 'Romanesco' (50,1 mm). Za vsako sorto smo
izračunali razmerje med dolžino in širino, ki je pokazalo, da ima v horizontalnem prerezu
najbolj okrogle čebulice sorta 'Marco', najmanj pa 'Fino'.
V povprečju so bile najvišje čebulice hibrida 'Teseo F1' (99,4 mm), najnižje pa sorte
'Romanesco' (80,1 mm). Povprečna višina čebulic je znašala 89,4 mm. Mihelič (1999)
poroča, da so znašale povprečne višine različnih sort med 71 mm in 95 mm, Selak (2002) pa
poroča o povprečni višini 91,4 mm.
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Čebulice smo prerezali po vertikali in izmerili višine pravega stebla ter izračunali odstotek
vraščenosti v čebulico. Najkrajše pravo steblo je imela sorta 'Romanesco' (35,1 mm),
najdaljše pa hibrid 'Bellotto F1' (45,5 mm). Pri sorti 'Romy' je pravo steblo predstavljalo
najmanjši delež celotne višine čebulice (40,6 %), pri hibridu 'Bellotto F1' pa največji (48,8
%). V poskusu, o katerem poroča Ogrin (2001) so dolžine pravih stebel znašale med 48 mm
in 80 mm, kar pomeni, da je bila povprečna dolžina najkrajšega pravega stebla v tistem
poskusu daljša od najdaljšega v našem.
Z digitalnim refraktometrom smo izmerili vsebnost topne suhe snovi v čebulicah. Najmanj
topne suhe snovi je vsebovala sorta 'Marco' (3,7 °Brix), največ pa sorta 'Romy' (5,7 °Brix).
Povprečna vsebnost topne suhe snovi pri vseh rastlinah je znašala 4,7 °Brix. Naši rezultati
so bili nižji od tistih, o katerih poročajo Cucci in sod. (2014), ki so izvedli poskus z
namakanjem s slano vodo. Povprečna vsebnost je v tem poskusu znašala 9,0 °Brix, dokazali
pa so, da se pri višji slanosti vsebnost topne suhe snovi poveča.
Iz naših rezultatov lahko sklepamo, da se hibridne sorte v primerjavi s populacijskimi bolje
obnesejo pri tržni pridelavi na območju osrednje Slovenije. Še posebej dobre rezultate je dal
hibrid 'Teseo F1', ki je bil najboljši v šestih parametrih od enajstih, kolikor smo jih skupno
obravnavali. Na prvem mestu je bil po masi cele rastline, očiščene čebulice, deležu tržnega
pridelka glede na celotno maso ter dolžini, širini in višini čebulice. Pri štirih od preostalih
petih parametrov je bil v zgornji polovici, slabše se je izkazal le pri višini pravega stebla.
Naši rezultati so bili v vseh primerih primerljivi oziroma boljši od rezultatov sortnih
poskusov, ki so bili na območju osrednje Slovenije opravljeni v preteklosti. Iz tega lahko
sklepamo, da so tako novejše populacijske sorte kot hibridi kvalitetnejši od starejših tako po
morfoloških lastnostih kot po količini tržnega pridelka. Hektarski donosi so bili primerljivi
s tistimi iz tujine.
Na podlagi dobljenih rezultatov lahko trdimo, da je na območju osrednje Slovenije na
prostem možno doseči visok pridelek sladkega komarčka, ki je tudi kakovosten po
morfoloških lastnostih. Tako kot pri večini zelenjadnic tudi pri sladkem komarčku hibridne
sorte zagotavljajo večje hektarske donose v primerjavi s populacijskimi in drugimi sortami.
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5.2 SKLEPI
Na podlagi rezultatov, ki smo jih pridobili s poljskim poskusom lahko zaključimo sledeče:





sorte sladkega komarčka s kratko, srednje kratko in srednje dolgo rastno dobo so
primerne za gojenje na prostem na območju osrednje Slovenije
sorte sladkega komarčka z dolgo rastno dobo niso primerne za gojenje na prostem na
območju osrednje Slovenije
hibridne sorte dajejo ob enakih rastnih pogojih večje hektarske donose kot
populacijske sorte
čebulice hibridnih sort dosegajo višjo stopnjo uniformnosti od čebulic populacijskih
sort.
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6 POVZETEK
Sladki komarček (Foeniculum vulgare Mill. var. azoricum) je dvoletna vrtnina iz družine
kobulnic (Apiaceae). V prehrani se uporabljajo predvsem čebulice, ki jih tvorijo baze
odebeljenih listnih nožnic. Največja pridelava sladkega komarčka poteka v Italiji, večje
pridelovalke pa so še Francija, Španija, države Beneluksa ter ZDA. V Sloveniji je, razen na
Primorskem, sladki komarček manj poznana vrtnina. Ker postaja v zadnjih letih zmeraj bolj
priljubljen pri potrošnikih smo želeli preučiti možnosti za njegovo gojenje na prostem na
območju osrednje Slovenije ter ugotoviti, ali so pridelki hibridnih sort višjih od pridelkov
populacijskih sort.
Poskus je bil izveden na Laboratorijskem polju Biotehniške fakultete v Ljubljani. V poskus
smo vključili šest populacijskih sort ('Etrusco', 'Fedro', 'Fino', 'Marco', 'Romanesco' in
'Romy') ter dve hibridni sorti ('Bellotto F1' in 'Teseo F1'). Junija 2016 smo posejali semena
v stiroporne gojitvene plošče, julija 2016 pa smo jih presadili na prosto na črno polietilensko
folijo. Sadilna razdalja je znašala 40 x 25 cm. Poskus je potekal v petih ponovitvah, vsako
ponovitev je predstavljalo 10 rastlin. Skupaj smo imeli 40 parcelic velikosti 1 m2. Rastline
smo namakali s sistemom kapljičnega namakanja, v rastni dobi pa smo izvedli še dve
dognojevanji z vodotopnim gnojilom.
Konec oktobra 2016 smo pobrali po 5 reprezentativnih rastlin iz vsake ponovitve, skupaj 25
za vsako sorto. Sorto 'Etrusco' smo iz nadaljnjega poskusa izločili, saj zaradi manjkajočih,
zakrnelih in vzcvetelih rastlin nismo nabrali dovolj primernih rastlin. Ostalim rastlinam smo
prešteli število stranskih poganjkov, določili maso celotnih rastlin, jih pripravili za trg in
določili maso očiščenih čebulic, njihovo dolžino, širino in višino, višino pravega stebla ter
vsebnost topne suhe snovi.
Ugotovili smo, da je na območju osrednje Slovenije možno doseči visoke hektarske donose
in konkurirati tujim pridelovalcem. Najboljše rezultate sta dosegli obe hibridni sorti,
'Bellotto F1' in 'Teseo F1', s čimer smo dokazali, da so hibridne sorte sladkega komarčka
superiorne populacijskim.
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