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Gojenje plodovk s cepljenimi sadikami je primerno predvsem tam, kjer talne okužbe
zmanjšujejo pridelek gojenih rastlin ali so rastline podvržene drugim vrstam stresa
(neprimerna temperatura, suša, zasoljena tla). Cepljenke imajo v večini primerov večji
pridelek, zaradi močnejšega in bolje razvitega koreninskega sistema. Pri cepljenju nikoli
ne vemo ali bosta podlaga in cepič skladna in ali bo temu primerno večji oz. kakovostnejši
pridelek. V raziskavi smo primerjali rast in razvoj ter pridelek cepljenih in necepljenih
rastlin paprike. V poskus, ki smo ga zasnovali v letu 2014, smo vključili 4 hibridne sorte
paprik tipa babura ('Ramona F1', 'Bobita F1', 'Red knight F1' in 'AL65059 F1' in podlago
'Scarface'. Cepljenje je bilo izvedeno 49 dni po sajenju n uspešno cepljene rastline smo
presadili v rastlinjak na laboratorijsko polje Biotehniške fakultete. Poskus smo zasnovali v
treh ponovitvah, v posamezni ponovitvi so bile posajene 4 rastline. Rastline smo v času
rasti oskrbovali z vodo in hranili, v juliju pa začeli s pobiranjem in meritvami plodov.
Stehtali in prešteli smo plodove na rastlino in povprečnemu plodu izmerili maso, debelino
perikarpa in vsebnost sladkorjev. Na koncu poskusa v novembru smo izmerili končno
velikost rastline in maso rastlin s koreninami vred. Pridelek plodov na rastlino je bil večji
pri cepljenih rastlinah paprike (od 24 t/ha do 33 t/ha), glede na necepljene rastline (22 t/ha26 t/ha),kot tudi povprečno število plodov na rastlino, le pri sorti 'Red knight F1' smo
dobili obraten rezultat (24 t/ha pri cepljenih in 26 t/ha pri necepljenih rastlinah). Najdaljše
plodove je imela sorta 'Ramona F1' (pri cepljenih rastlinah 8,9 cm in necepljenih rastlinah
8,5 cm), najkrajše pa sorta 'AL65059 F1' (cepljene rastline 7,1cm in necepljene rastline
6,7cm). Najširše plodove smo zabeležili pri sorti 'Red knight F1' (7,2 cm pri cepljenih in
necepljenih rastlinah), kot tudi največ skupnih topnih snovi so vsebovali plodovi te sorte
pri necepljenih rastlinah (7,6 ˚Brix), najmanj pa plodovi sorte 'Bobita F1' pri obeh
tehnikah (cepljene rastline 4,2 ˚Brix in pri necepljenih 4,4 ˚Brix). Poskus smo zaključili
27.10.2014.
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The cultivation with grafted seedlings is appropriate especially there where soil
contamination reduces the yield of cultivated plants, or the plants are exposed to other
types of stress (inadequate temperature, drought, salinity). Grafts in most cases have a
higher yield because of a stronger and better-developed root system. In the case of grafting
we never know whether the base and the graft will be consistent and whether it will be
higher or better plants and yield. In this study, we compared growth and development and
the yield of grafted and ungrafted peeper plants. In the experiment we designed in 2014,
we included 4 hybrid varieties of pepper type ('Ramona F1', 'Bobita F1', 'Red knight F1'
and 'AL65059 F1' and base 'Scarface'. We grafted plants 49 days after planting and
successfully grafted plants, we were transplanted in a greenhouse on the laboratory field of
the Biotechnical Faculty. The experiment was designed in three repetitions, 4 plants were
planted in each plot, the plants were supplied with water and fertigated during the growth
period, in July we started with collection and countion the fruits on the plant, and we
measured the weight, the pericarp thickness and the content of total soluble solids in the
average fruit. At the end of the experiment in November, we measured the final size of the
plant and the mass of the plants with roots. The yield was bigger at grafted pepper plants
and ranged between24 and 33 t/ha, according to the ungrafted plants (22-26 t/ha), as well
as the average number of fruits per plant, only in the 'Red Knight F1' was the opposite
results, lower yield had grafted plants (24 t/ha) compared to ungrafted plants (26 t/ha). The
longest fruits have plants of 'Ramona F1' variety (for grafted plants of 8.9 cm and
ungrafted plants 8.5 cm), and the shortest varieties of 'AL65059 F1' (grafted plants 7.1cm
and ungrafted plants 6.7 cm). The widest fruits were recorded in the varieties 'Red knight
F1' (7.2 cm for grafted and ungrafted plants), as well as the highest total soluble solids had
content had fruits of this variety in ungrafted plants (7.6 ˚Brix), and the lowest plants of
cultivar ‘Bobita F1' from grafted (4,2 ˚Brix) and ungrafted plants (4,4 ˚Brix ). We
concluded the experiment on 27.10.2014.
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1 UVOD
Paprika (Capsicum annuum L.) je enoletna rastlina, če pa jo gojimo v zavarovanem
prostoru in na toplejših območjih, pa je lahko tudi večletna. Spada v družino razhudnikovk
(Solanaceae) (Osvald in Kogoj-Osvald, 2003).
Temperatura je pomemben okoljski dejavnik, ki uravnava rast rastlin in je še posebej
pomembna za rast paprike, ki spada med toplotno zahtevnejše vrtnine. Zgodaj spomladi,
jeseni in pozimi je prav temperatura tista, ki preprečuje uspešno gojenje nekaterih, toplotno
zahtevnejših vrtnin. Sezono gojenja lahko uspešno podaljšamo z gojenjem v zavarovanih
prostorih (ogrevanih in neogrevanih plastenjakih, steklenjakih), ki jih izberemo glede na
vrsto pridelave in finančno sposobnost. Gojenje v rastlinjakih se zelo razlikuje od gojenja
na prostem, predvsem zaradi ugodnih klimatskih razmer, ki ob primerni tehniki gojenja in
ustreznem kultivarju prinesejo boljše in kakovostnejše plodove (Osvald in Kogoj Osvald,
1994).Vendar ima gojenje plodovk v rastlinjakih tudi svoje slabosti, saj je upoštevanje
kolobarja pri tovrstni pridelavi zelo omejeno, zaradi majhnega nabora rastlinskih vrst, ki
jih je smotrno pridelovati v rastlinjakih. Po drugi strani pa trg narekuje, nabor vrtnin in ta
je pogosto zelo ozek. Posledica neupoštevanja kolobarja, predvsem pri gojenju v
rastlinjakih, je pojav talnih bolezni, ki jih povzročajo talne glive iz rodu Fusarium sp. in
Verticillium sp.. Za reševanje tovrstnih težav z talnimi okužbami, se je kot alternativa
kemičnem razkuževanju tal, ki v državah članicah EU ni več dovoljeno v rastlinjakih,
razvilo cepljenje vrtnin na izbrane podlage. Za žlahtne dele se pojavlja veliko število sort
posamezne rastlinske vrste, medtem ko je nabor podlag, na katero cepimo izbrano sorto, še
zelo omejen (Osvald in Kogoj-Osvald, 1994).
1.1 NAMEN NALOGE
Namen naloge je bil preizkusiti skladnost različnih sort paprike s podlago za cepljenje na
osnovi spremljanja rasti in razvoja rastlin ter meritev količine pridelka. Zanimala nas je
tudi kakovost plodov cepljenih rastlin glede na necepljene rastline paprike.
1.2 DELOVNE HIPOTEZE
Predvidevamo, da se bo pridelek cepljenih rastlin paprike tipa babura (Capsicum annuum
L. var. grossum) razlikoval od pridelka necepljenih rastlin, tako po količini, kot tudi po
izmerjenih kakovostnih parametrih (velikost ploda, debelina perikarpa, vsebnost skupnih
sladkorjev). Predvidevamo tudi, da bodo cepljene rastline po habitusu večje glede na
necepljene rastline. Prav tako domnevamo, da bo učinek cepljenja različen glede na
izbrano kombinacijo cepiča in podlage.
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2 PREGLED OBJAV
2.1 OPIS PAPRIKE
Paprika je vrtnina, ki spada v družino razhudnikovk (Solanaceae). Imenujejo jo tudi
španski ali turški poper, saj so v času Kolumba, predvidevali, da so v pekočih paprikah
našli nadomestek za poper. Prvotno je bilo bolj razširjeno gojenje pekoče paprike, zdaj pa
v veljavo prihaja sladka paprika (Osvald in Kogoj-Osvald, 2005).
Pridelava paprike je razširjena po vsem svetu, največja pridelovalka je Azija, kjer v enem
letu proizvedejo okoli 31 milijonov ton, med večje pridelovalke se uvrščajo še Indonezija,
Indija, Brazilija in Kitajska (FAOSTAT, 2013).
Paprika zraste od 30 do 100 cm visoko, grm je lahko pokončen in sklenjen ali pa širok in
razrasel. Ima jajčaste in suličaste liste, ki so rumeno zeleno, zeleno ali temno zeleno
obarvani. Ima različne velikosti cvetov, od drobnih do velikih. Gojimo jo zaradi plodov, ki
so različnih oblik (zvonasti, koničasti, rogljasti, topo koničasti, kvadratni, ploščati, podobni
paradižnikom,…). V fiziološki zrelosti se plod obarva rdeče, oranžno ali rumeno. Plod je
lahko gladek, rebrast, ob peclju naguban in lahko na rastlini raste pol pokončno, pokončno
ali visi (Osvald in Kogoj-Osvald, 2005).
2.2 PRIDELOVALNE RAZMERE
2.2.1 Temperatura
Kot toplotno zahtevna rastlina potrebuje visoke temperature, tako za vznik, kot kasnejšo
rast. Minimalna temperatura za vznik je 15 ˚C, maksimalna temperatura 30 ˚C, optimalna
temperatura za rast pa se giblje od 21 - 25 ˚C. Za cvetenje in razvoj plodov potrebuje
minimalno temperaturo 10 - 12 ˚C, optimalna se giblje 15 - 18 ˚C ponoči in 22 - 28 ˚C
podnevi. Temperature pod minimumom povzročijo poškodbe na koreninskem sistemu,
medtem ko imajo negativen vpliv tudi temperature nad maksimumom, še posebno pri
gojenju v rastlinjaku. V zavarovanem prostoru dosežemo dobro rast in visoke pridelke, če
vzdržujemo temperaturo zraka okrog 22 ˚C podnevi in 18 ˚C ponoči (Osvald in KogojOsvald, 1999).
2.2.2 Voda v tleh in zračna vlaga
Zaradi slabo razvitih korenin, potrebuje zelo veliko vlage v celotnem rastnem ciklusu. Od
80 - 85 % poljske kapacitete je optimalna vlaga za dobro uspevanje paprike. Optimalna
zračna vlaga je od 60 - 70 %, pri nižji vlagi in višji temperaturi začnejo odpadati cvetovi
(Černe, 1992).
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2.2.3 Svetloba
Svetloba je zelo pomembna že med samim razvojem sadik, kasneje pa rastline za dober
pridelek potrebujejo od 12 - 14 urno osvetlitev, tudi daljša, večurna osvetlitev pozitivno
vpliva na gojenje paprike (Černe, 1992).
2.2.4 Tla
Za gojenje te vrtnine so primerna lažja, dobro gnojena ter primerno obdelana tla, z
vlažnostjo 60 - 80 % PK (poljske kapacitete). Tla morajo biti primerno suha, odcedna ter
prepustna in se morajo hitro ogreti (Osvald in Kogoj-Osvald, 2003). Paprika je občutljiva
za kislost tal, zato mora biti pH tal od 6,5 do 7,8 (Bajec, 1994).
2.3 TEHNOLOGIJA PRIDELAVE
2.3.1 Priprava tal
Jeseni se pridelovalno površino preorje, ob tem se zaorje hlevski gnoj, po potrebi se potrosi
apno, v kolikor imajo tla prenizek pH (pod 5), in s tem slabšo dostopnost hranil. Spomladi
se površino poravna. Do presajanja ali setve se površino 1-2 krat prebrana za vzpodbuditev
rasti plevelov, ki jih kasneje z brano ali predsetvenikom zatremo. Na težkih tleh je
priporočljivo oblikovati gredice na katere bomo kasneje posadili sadike paprike. Pozitiven
vpliv na rast sadik imajo tudi različne zastirke (Bavec, 2003).
2.3.2 Gojenje sadik
Pri papriki se največkrat odločamo za gojenje sadik s koreninsko grudo. Seme sejemo od
februarja do marca v gojitvene plošče, ki imajo volumen setvenih vdolbin 30 - 60 ml. Za
presajanje na prosto ali v rastlinjak, morajo biti sadike dobro utrjene, zdrave, pravilno
razvite, bujno rastoče, mlade in z aktivno rastočim koreninskim sistemom, le tako lahko
pričakujemo, dober prijem in uspeh pri gojenju (Osvald in Kogoj-Osvald, 1999).
2.3.3 Kolobar
Papriko sadimo na isto poljino šele po štirih do petih letih, pri prepogostem sajenju se
lahko pridelek zmanjša za 30 - 50 %. Paprika dobro uspeva, če jo sadimo po stročnicah,
korenovkah, žitih in krmnih rastlinah (Osvald in Kogoj-Osvald, 1999).
2.3.4 Sajenje
Sadike posadimo na prosto ali v zavarovan prostor, ko imajo razvitih 6 - 8 listov in ko ni
več nevarnosti pozebe. Sadimo jih na 60 - 70 cm med vrstami in 30 - 50 cm v vrsti. Pri
gostejšem sajenju, bolj razvitih sadik dobimo večji in zgodnejši pridelek (Osvald in KogojOsvald, 1999).
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2.3.5 Gnojenje
Paprika ima velike potrebe po hranilih. Gnojimo jo z organskimi in anorganskimi gnojili.
Spomladi pred sajenjem izvedemo osnovno gnojenje, v času rasti pa dognojujemo z NPK
gnojili. Pri tržnem pridelku 40 t/ha je odvzem hranil 140 kg/ha N, 40 kg/ha P 2O5, 200
kg/ha K2O, 28 kg/ha MgO in 80 kg/ha CaO. Pri pridelovanju v zaprtem prostoru se
količina gnojil podvoji, glede na intenzivnost pridelave in pričakovan pridelek (Osvald in
Kogoj-Osvald, 2003).
2.3.6 Namakanje
Paprika ima velik nadzemni zeleni del in pa slabo razvit koreninski sistem, zato velike
zahteve po vodi. V zgodnjem obdobju ob pomanjkanju vode slabše raste in odmetava
cvetove in plodiče (Osvald in Kogoj-Osvald, 1999).
2.3.7 Pobiranje plodov
Čas obiranja se prilagaja namenu uporabe in pa zahtevam tržišča (Osvald in Kogoj-Osvald,
2005). Pobiramo jo v tehnološki zrelosti, ko so plodovi čvrsti, zelene ali rumene barve,
popolnoma razviti in primerne velikosti glede na sorto ali v fiziološki zrelosti, ko se
začnejo plodovi obarvati rdeče ali rumeno in imajo več sladkorjev. Obiramo od junija do
oktobra oz. do prvega mraza. Plodove se vedno ročno trga z pecljem, pomagamo s z nožem
ali škarjami, da ne poškodujemo rastline (Černe, 1992).
2.3.8 Sortiranje
Sortiramo jih v tri skupine, ekstra kakovost, prvi razred in pa drugi razred.
V ekstra kakovostni razred spadajo samo zdravi, dobro razviti plodovi s pecljem in brez
poškodb. Prvi razred ima 5 % poškodovanih plodov in pa 5 % ostrih paprik v sladki
papriki ali obratno. Drugi razred dovoljuje do 10 % poškodovanih plodov in pa 10 % ostrih
paprik v sladki papriki in obratno (Černe, 1992).
2.3.9 Shranjevanje
Skladiščimo jo lahko do 3 tedne pri temperaturi 8 - 9 ˚C in 90 - 95 % relativni zračni vlagi.
Temperature pod 4 ˚C in pa nad 9 ˚C poškodujejo plodove, ter pospešijo staranje plodov.
Kakovost ohranimo dalj časa, če poskrbimo za 2 - 3 % CO2 in 2 % O2 v skladišču (Osvald
in Kogoj-Osvald, 2005).
2.3.10 Pakiranje
Plodove, ki so ločeno pakirani po kakovostnih razredih in sortah pakiramo v holandske
letvarice, embalažo iz lepenke in pa v razsutem stanju (transportni zaboji in vreče) (Osvald
in Kogoj-Osvald, 2005).
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2.4 FIZIOLOŠKE MOTNJE
Pomanjkanje kalcija
Na plodu se pojavi tam, kjer je bil nastavek cveta, vodeno prosojna pega, ki potemni in se
širi. Obolelo tkivo je svetlosivo, uleknjeno in papirnatega videza. Če se poškodba pojavi na
prvem plodu je lahko to znak, da smo sadike sadili v prehladno zemljo (Maček, 1986).
Poškodbe od sončnega ožiga
Ožig pusti na plodu velike, ostro omejene, sive uleknjene pege. Ožig prepoznamo, ko je
plod obrnjen stran od sonca, preprečimo ga s pravočasnim senčenjem (Maček, 1986).
Odmiranje vršičkov stebelc
Odmiranje se pojavi pri veliki koncentraciji soli v tleh in oblačnem vremenu. Vršički
počrnijo in propadejo, to preprečimo z dodajanjem hranil v manjših odmerkih (Maček,
1986).
Odpadanje cvetov
Odpadanje cvetov je posledica prehitre rasti s tem posledično neutrjenost rastlin na sušo ,
nizke temperature in slabšo osvetljenost. Ta pojav nam zakasni in zmanjša pridelek
(Maček, 1986).
Pokanje plodov
Na plodovih se pojavijo drobne plutaste razpoke, ki nastanejo, ko po sušnem obdobju
sledijo vlažni dnevi (Maček, 1986).
2.5 GLIVIČNE BOLEZNI
Gniloba plodov paprike (Phytophthora capsici Leonian)
Gliva okužuje celo rastlino, povzroča trohnenje korenin in stebla na katerem se pojavi
temnorjava rdečkasta nekroza. Nadzemne dele gliva okužuje s pomočjo kapljic, ki se
odbijajo od zemlje pri zalivanju. Na rastlini se pojavijo temno rdeče nekroze z belim
tkivom, na plodu pa je najprej opazna vodena pega, na kateri se kasneje s pomočjo vlage
pojavi micelij (Černe, 1992).
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Bela gniloba (Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary)
Pojavlja se v celotni rastni dobi in okužuje rastline v setvenici, kjer povzroča padavico
sadik, kot tudi kasneje lahko okužuje rastline v zemlji. Okužen del začne gniti na nagnitem
delu se razraste vatast bel micelij z črnimi sklerociji. Glivica se z vetrom prenaša tudi na
ostale dele rastline, ki se ob zadostni vlagi okužijo in začno gniti (Černe, 1992).
Uvelost paprike (Verticillium alboatrum Reinke & Berthold)
Rastline se okužijo preko korenin, začnejo veneti. Ob prerezu stebla opazimo zamašene
vodovodne cevi, ki so temne barve. Rastlina hira in propada (Černe, 1992).
Siva pegavost listja paprike (Cercospora capsici Heald & F.A. Wolf)
Gliva okužuje liste paprike, na katerih se pojavijo pege svetlo rjave barve, s temnim
robom, ki se posušijo in raztrgajo ali izpadejo, pojavi se luknjičavost listov, te listi
porumenijo, se posušijo in odpadejo (Černe, 1992).
Črna listna pegavost (Alternaria solani (Ell. & Mart.) Sorauer)
Okrogle sivorjave pege s koncentričnimi krogi na listih, okužba pa se pojavi tudi na
poškodovani povrhnjici ploda (Černe, 1992).
Pepelasta plesen (Leveillula taurica (Lév.) G. Arnaud)
Toplota in nizka relativna zračna vlažnost sta potrebni za razvoj rumenkastih peg z temno
sredino, ki povzročijo ob močni okužbi odpadanje listov (Černe, 1992).
Siva plesen (Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel)
Okužba se najprej pojavi v pazduhah listnih in cvetnih pecljev, ob visoki relativni zračni
vlagi in kapljicah vode. Tkivo postane rjavo in na njem se razvije siva kosmata prevleka
(Černe, 1992).
2.6 VIROZE PAPRIKE
Krompirjev blagi mozaik na papriki (Solanum virus 4 in 6 =Potato virus X)
Povzroča blago mozaično pisanost, rahlo zbitost grma in precejšnje zmanjšanje pridelka
(Maček, 1986).

7
Svetek K. Količina in kakovost pridelka cepljenih rastlin paprike gojenih v rastlinjaku.
Dipl. delo (VS). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2017

Krompirjeva črtičavost na papriki (Solanum virus 2 = Potato virus Y)
V začetku prosojne listne žile, ki kasneje izginejo, močnejša okužba pa poškoduje listno
ploskev. Opaža se tudi zbitost rastlin (Maček, 1986).
Tobakov mozaik na papriki (Nicotiana virus 1)
Prepoznamo ga po nabrekli listni ploskvi z mozaičnimi pegami, ki povzročajo venenje
listov in prezgodnje odpadanje. Plodovi so iznakaženi z plutastimi pegami na površini
(Maček, 1986).
Nitavost paprike (Cucumis virus 1)
Virus kumarnega mozaika prenašajo uši. Virozo prepoznamo v začetku po klorotičnih in
nekrotičnih pegah na listih in po mozaičnih vzorcih. Na steblih in listih se pojavijo črtice.
Plodovi se ne pojavijo, če pa se, pa so iznakaženi, vrhnji mladi listi so rozetasti in
iznakaženi (Maček, 1986).
Pisanost paprike (Medicago virus 2 var. typicum)
Rumene bleščeče pege nepravilnih oblik se pojavijo na listih. Prenašalke so listne uši.
(Maček, 1986).
2.7 CEPLJENJE SADIK
Pri integrirani pridelavi plodovk so talne bolezni in talni škodljivci tisti, zaradi katerih se v
večjem obsegu uporabljajo cepljene sadike. S cepljenjem zagotovimo boljšo odpornost in
pa zdravstveno stanje rastlin, ki niso genetsko odporni proti boleznim, škodljivcem in pa
vremenskim vplivom. Pri cepljenju sadik sta potrebni dve rastlini, poleg stroška cepljenja
in posebne oskrbe po tem je cena cepljenk 100 % večja od navadnih sadik. So pa te sadike
odpornejše proti škodljivcem in nožnim boleznim, kot tudi proti abiotskim stresnim
razmeram. Za podlago izbiramo sorte, ki so odporne proti določenim boleznim. Cepljenje
je najučinkovitejše v fazi 3. do 5. lista in višini 10 - 15 cm. Semena cepičev in podlag
sejemo istočasno oz. v krajšem časovnem presledku. Izbiramo samo zdrave in dobro
razvite rastlinice, ki jih po cepljenju prestavimo za 7 - 10 dni v zasenčen prostor s
temperaturo 20 - 25 ˚C in visoko zračno vlago (Osvald in Kogoj-Osvald, 2003).
Pri papriki poskušamo s cepljenjem doseči povečano odpornost proti okužbi z glivo
Phytopthora capsici. Za podlage uporabimo selekcije, ki so odporne proti določenim
patogenom. Učinek cepljenja je hitrejša rast in bolj zdrave rastline, ki so bolj rodne,
bujnejše in bolj odporne na bolezni in motnje v času rasti (Osvald in Kogoj-Osvald, 2003).
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3 MATERIALI IN METODE
3.1 MATERIALI
Pri poskusu smo uporabili naslednje materiale in orodja:
seme paprike sorte 'Bobita F1', 'Red knight F1', 'Ramona F1' in 'AL65059 F1'
seme podlage 'Scarface'
gojitvene plošče
substrat Klasmann TS3
namakalne cevi
polietilensko folijo
gnojilo Kristalon 18:18:18 in NPK 10:5:26
motiko, sadilni klin
refraktometer
tehtnico, škarje, nož, kljunasto merilo
3.1.1 Opis podlage in sort
Podlaga 'Scarface' je novejša bujna podlaga, primerna za vse vrste paprik. Primerna je za
zgodnejše sajenje, zaradi tolerance na hladno vreme. Močan koreninski sistem poskrbi za
izenačenejše rastline in plodove prve kvalitete v daljšem rastnem obdobju. Je odporna na
nematode (Zelenihit.si ..., 2017).
Sorta 'Bobita F1' je hibrid z visečimi in velikimi svetlorumenimi plodovi. Teža velikih in
mesnatih plodov lahko doseže tudi do 180 g. To je sorta, ki je primerna za gojenje v
rastlinjakih in na prostem (Cornus.si ..., 2017).
Sorta 'Red knight F1' je zgodnja sorta tipa babura, temno zelene barve, ki v botanični
zrelosti preide v svetlo rdečo. Mesnat plod doseže tudi do 310 g, hibrid ima širok spekter
prilagajanja različnim rastnim razmeram in je primeren za gojenje na prostem in v
rastlinjakih (Navrtu.si ..., 2017).
Sorta 'Ramona F1' je zelo zgoden in roden hibrid bele babure, ki v tehnološki zrelosti lahko
prehaja v rdečo barvo. Primeren za gojenje v rastlinjaku in na prostem (Cornus.si ..., 2017).
Sorta 'AL65059 F1' ima srednje visoke, do visoke rastline z izenačenimi srednje mesnatimi
plodovi. V tehnološki zrelosti so plodovi svetlo belo rumene barve (Ugrinović, 2015).
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3.2 METODE DELA
3.2.1 Potek dela
6. marca 2014 smo v steklenjak posejali semena paprik sort 'Bobita F1', 'Red knight F1',
'Ramona F1' in 'AL65059 F1' v setvene plošče z 160 vdolbinami, kot tudi podlago
Scarface, na katero smo kasneje cepili cepiče sort. Mlade rastline smo 3. aprila 2014
presadili v setvene plošče z 48 vdolbinami. Uporabili smo substrat Klasmann TS3. Sadike
smo 24. aprila 2014 cepili na podlago, tako da smo podlagi odstranili vse liste in pustili le
2 - 4 cm dolgo steblo, ga poševno odrezali in nanj cepili cepič ene od štirih sort paprike, ki
smo mu prav tako odstranili spodnje večje liste, steblo odrezali poševno in ga spojili s
podlago s pomočjo silikonske sponke. Vse cepljene sadike smo postavili v tunel, ki je bil
prekrit v treh plasteh in sicer z črno, prozorno in na vrhu belo folijo. S tem smo vzpostavili
visoko relativno zračno vlago in konstantno temperaturo, kar je pogoj, da so v času celjenja
cepljenega mesta cepljenke izpostavljene ustreznim rastnim razmeram. Sadike smo dobro
zalili, do presajanja v rastlinjak so ostale pod tunelom (slike 1 do 5).

Slika 1: Sadike podlage ˈScarfaceˈ

10
Svetek K. Količina in kakovost pridelka cepljenih rastlin paprike gojenih v rastlinjaku.
Dipl. delo (VS). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2017

Slika 2: Sadike vseh štirih hibridnih sort (ˈBobita F1ˈ, ˈRamona F1ˈ, ˈRed knight F1ˈ, ˈAL65059 F1ˈ)

Slika 3: Material za cepljenje sadik (skalpel in plastične zaponke)
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Slika 4: Cepljenje sadik (priprava podlage ˈScarfaceˈ)

Slika 5: Cepljena sadika
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3.2.2 Priprava tal, sajenje in načrt sajenja
V rastlinjaku smo se lotili priprave gredice tako, da smo najprej odstranili z motiko plevel
in nato s prekopalnikom prekopali celotno površino. Pred sajenjem smo površino pognojili
s 35 kg N, 100 kg P in 150 kg K, ki smo jih dodali z NPK gnojilom 7:20:30, v količini 500
kg/ha. Na pripravljeno gredico smo položili namakalne cevi in površino prekrili s
polietilensko folijo. Dan pred sajenjem sadik 21. maja 2014 smo gredico dobro namočili.
Gredo smo razdelili na tri enake dele, ki so predstavljale ponovitve (bloke). Znotraj vsake
ponovitve smo imeli 8 obravnavanj: 4 sorte, pri vsaki sorti posajene cepljene in necepljene
rastline, kot je razvidno iz slike 6. V eni ponovitvi posameznega obravnavanja smo imeli 4
rastline na parcelici, ki je bila velika 1 m x 0,8 m, razen pri sorti 'Ramona' , kjer smo imeli
6 rastlin/ponovitev in je bila velikost parcelice 1 m x 1,2 m. Sadike smo posadili v dve
vrsti, na medvrstno razdaljo 50 cm in 40 cm v vrsti, kar pomeni 5 sadik/m2 (slika 7).
Sadike cepljenih rastlin smo posadili skupaj in necepljenih rastlin skupaj, saj iz prehodnih
izkušenj vemo, da se cepljene rastline hitreje razvijajo in imajo običajno večji habitus, in bi
lahko v kombinaciji z necepljenimi rastlinami prišlo do oviranja rasti necepljenih rastlin. V
poskusu je bilo tako posajenih 108 rastlin. Ob upoštevanju 20 % izgube površine, bi na 1ha
posadili 40.000 rastlin. V vseh treh blokih smo posadili vse štiri sorte cepljenih rastlin,
vmes smo posadili 2 sadiki za zaščitni pas in potem še vse štiri sorte necepljenih rastlin.
Zasaditev poskusne parcele prikazuje slika 6.
'D1100 F1' - ZAŠČITA
'Red Knight F1' - necepljena
'Red Knight F1' - necepljena
'AL65059 F1' - necepljena
'AL65059 F1' - necepljena
'Ramona F1' - necepljena
'Ramona F1' - necepljena
'Ramona F1' - necepljena
'Bobita F1' - necepljena
'Bobita F1' - necepljena
'D1100 F1' - ZAŠČITA
'AL65059 F1' - cepljena
'AL65059 F1' - cepljena
'Bobita F1' - cepljena
'Bobita F1' - cepljena
'Red Knight F1' - cepljena
'Red Knight F1' - cepljena
'Ramona F1' - cepljena
'Ramona F1' - cepljena
'Ramona F1' - cepljena
'D1100 F1' - ZAŠČITA
Slika 6: Načrt sajenja poskusa

'D1100 F1' - ZAŠČITA
'Ramona F1' - cepljena
'Ramona F1' - cepljena
'Ramona F1' - cepljena
'Bobita F1' - cepljena
'Bobita F1' - cepljena
'AL65059 F1' - cepljena
'AL65059 F1' - cepljena
'Red Knight F1' - cepljena
'Red Knight F1' - cepljena
'D1100 F1' - ZAŠČITA
'Red Knight F1' - necepljena
'Red Knight F1' - necepljena
'Ramona F1' - necepljena
'Ramona F1' - necepljena
'Ramona F1' - necepljena
'Bobita F1' - necepljena
'Bobita F1' - necepljena
'AL65059 F1' - necepljena
'AL65059 F1' - necepljena
'D1100 F1' - ZAŠČITA

'D1100 F1' - ZAŠČITA
'AL65059 F1' - necepljena
'AL65059 F1' - necepljena
'Red Knight F1' - necepljena
'Red Knight F1' - necepljena
'Ramona F1' - necepljena
'Ramona F1' - necepljena
'Ramona F1' - necepljena
'Bobita F1' - necepljena
'Bobita F1' - necepljena
'D1100 F1' - ZAŠČITA
'Ramona F1' - cepljena
'Ramona F1' - cepljena
'Ramona F1' - cepljena
'Bobita F1' - cepljena
'Bobita F1' - cepljena
'AL65059 F1' - cepljena
'AL65059 F1' - cepljena
'Red Knight F1' - cepljena
'Red Knight F1' - cepljena
'D1100 F1' - ZAŠČITA
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Slika 7: Prikaz poskusa v rastlinjaku na laboratorijskem polju Biotehniške fakultete

3.2.3 Agrotehnični ukrepi
V času rasti smo odstranjevali plevel, potrebno je bilo tudi posipanje z Mezurolom proti
polžem. Namakalni sistem se je vklapljal samodejno, prvič smo fertigirali tri tedne po
sajenju, kasneje pa 1x na teden. Kolikokrat in kakšno količino gnojil smo dali, smo
prikazali v fertigacijskem načrtu v preglednici 1.
Preglednica 1: Fertigacijski načrt za oskrbo rastlin paprike s hranili, v času rasti in razvoja rastlin
Datum
dognojevanja

Vrsta
gnojila

10.6.2014
17.6.2014
24.6.2014
2.7.2014
10.7.2014
18.7.2014
30.7.2014
11.8.2014
19.8.2014
27.8.2014
4.9.2014
12.9.2014
19.9.2014
26.9.2014
3.10.2014

18:18:18
18:18:18
Ca(NO3)2
18:18:18
18:18:18
Ca(NO3)2
10:05:26
10:05:26
Ca(NO3)2
10:05:26
10:05:26
Ca(NO3)2
10:05:26
10:05:26
Ca(NO3)2

Skupaj

Količina
gnojila
(kg/ha)
44,4
55,6
100
83,3
83,3
100
150
150
100
120
120
100
100
100
100

Količina dodane
vode (l/80m²)

Količina hranil (kg/ha)
N

P 2O 5

K2O

CaO

8
10
16
15
15
16
15
15
16
12
12
16
10
10
16

8
10
/
15
15
/
7,5
7,5
/
6
6
/
5
5
/

8
10
/
15
15
/
39
39
/
30
30
/
26
26
/

202

85

238

19

19

19

19

19
95

480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
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3.2.4 Meritve pridelka po masi in številu plodov
Pridelek paprike smo pobirali devetkrat, prvo pobiranje je bilo 21. julija 2014. Pobrane
plodove smo razdelili na tržne in netržne, jih prešteli in stehtali. Ob vsakem pobiranju smo
pri posameznem obravnavanju ene sorte naključno izbrali en plod, ki smo ga stehtali, mu
izmerili dolžino in širino. Plod smo nato vzdolžno prerezali in izmerili še debelino
perikarpa. Z digitalnim refraktometrom smo vsakemu izbranemu plodu izmerili vsebnost
skupnih sladkorjev. Pobiranje se je zaključilo 21. Oktobra 2014, zaradi poplav, ki so se
zgodile 22. oktobra in so zalile celotne rastline, v nasprotnem primeru bi morda pobirali
plodove še 1-2 x. Rastline smo 11. novembra 2014 populili in izmerili višino rastline in
dolžino korenin.
3.2.5 Meritve in obdelava podatkov
S pomočjo programa Microsoft Excel smo uredili podatke, izračunali povprečja in naredili
preglednice in grafe.
Rezultati, ki so prikazani so:
•
•
•
•
•
•
•

vreme v času poskusa
število plodov na rastlino za vse štiri sorte paprike
pridelek plodov na rastlino za vse štiri sorte paprike
pridelek tržnih in netržnih plodov
masa, dolžina, širina ploda
debelina perikarpa in vsebnost skupnih sladkorjev ploda
višina rastlin

Izračun pridelka na površino (t/ha):
Količino tržnega pridelka smo dobili z množenjem povprečne mase plodov na rastlino (g)
pri posameznem obravnavanju in številom rastlin na površino (ha). Pri površini smo
upoštevali 80 % zasedenost z rastlinam in 20 % predstavljajo poti, ki smo jih upoštevaliin
rezultate prikazujemo v preglednici 2. Na celotni površini bi ob upoštevanju medvrstne
razdalje 40 cm × 50 cm dobili 50.000 rastlin, ko odštejemo 20 % zaradi poti, dobimo
40.000 rastlin/ha.
Količina tržnega in netržnega pridelka (št. plodov/m2)
Na kvadratnem metru ob upoštevanju medvrstne razdalje 40 cm × 50 cm dobimo 5 rastlin.
Pri izračunu tržnega in netržnega pridelka smo vzeli povprečno število plodov na rastlino
za posamezno obravnavanje, ga pomnožili s številom rastlin/m2 in dobimo število plodov
na površino.
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4 REZULTATI
4.1 VREME V OBDOBJU POSKUSA
Na sliki 8 so prikazani podatki o povprečni minimalni, maksimalni in srednji dnevni
temperaturi zraka, ter vsota sončnega obsevanja po dekadah od zadnje dekade v maju do
druge dekade v oktobru. Povprečna temperatura v celotnem poskusnem obdobju je bila
17,9 ˚C, povprečna vsota sončnega obsevanja pa 2448,7 MJ/m². Največja količina
sončnega obsevanja je bila v začetku poskusa, ko je dosegla tudi do 251,6 MJ/m², glede na
konec poskusa, ko je bila le 93,2 MJ/m². Najvišje temperature so bile v sredini julija in v
začetku avgusta, ko so dosegle 29,5 ˚C in 29,3 ˚C, najnižje pa proti koncu septembra, ko je
bila izmerjena temperatura 8,7 ˚C.

Slika 8: Povprečna minimalna (T min), maksimalna (T max) ter povprečna srednja dnevna temperatura (˚C)
in vsota sončnega obsevanja (MJ/m²), merjena na Biotehniški fakulteti v Ljubljani (Čop, 2015).

4.2 PRIDELEK
4.2.1 Povprečno število plodov na rastlino pri sorti 'Ramona F1'
Na sliki 9 je prikazan prirast pridelka po pobiranjih, izražen v seštevku povprečnega števila
tržnih plodov na rastlino, za cepljene in necepljene rastline paprike sorte ˈRamona F1ˈ, ki
smo jo gojili v rastlinjaku. Iz rezultatov je razvidno, da je pridelek cepljenih rastlin
priraščal enakomernejše, kot pridelek necepljenih rastlin. Necepljene rastline so imele, pri
prvih treh pobiranjih (julij-avgust) manjši pridelek od necepljenih rastlin, nato je konec
julija in v začetku avgusta sledil nekoliko večji prirast tako, da je bilo število
plodov/rastlino pri cepljenih in necepljenih rastlinah podobno, pri zadnjih dveh obiranjih ‒
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v oktobru je bilo pobranih spet manj plodov kot na cepljenih rastlinah. Skupaj je bilo na
cepljenkah sorte ˈRamona F1ˈ pobranih 10 plodov/rastlino, pri necepljenih rastlinah pa 9.

Slika 9: Število plodov na rastlino pri cepljenih in necepljenih rastlinah sorte 'Ramona F1'.

Slika 10: Pridelek tržnih plodov cepljenih in necepljenih rastlin sorte 'Ramona F1'.

4.2.2 Pridelek plodov na rastlino pri sorti 'Ramona F1'
Iz slike 10 je razvidno, da so bile razlike v masi plodov/rastlino med cepljenimi in
necepljenimi rastlinami zelo majhne, v celotnem obiralnem obdobju. Tudi skupen pridelek
cepljenih rastlin je le za 70,4 g/rastlino večji glede na necepljene rastline.
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4.2.3 Povprečno število plodov na rastlino pri sorti 'Bobita F1'
Tudi pri sorti ˈBobita F1ˈ opazimo podoben trend prirasta pridelka skozi obdobje
pobiranja, kot smo ga opisali pri sorti ˈRamona F1ˈ (slika 11). Prirast pridelka je bil pri
cepljenih in necepljenih rastlinah podoben, le število plodov/rastlino je bilo pri cepljenkah
nekoliko večje, kot pri necepljenih rastlinah. V juliju in avgustu je bil pridelek večji pri
cepljenih rastlinah, glede na necepljene, v najbolj vročem obdobju rastne dobe je bilo nekaj
več plodov pobranih na necepljenih rastlinah, proti koncu rastne dobe pa je bil pridelek
cepljenk spet nekoliko večji glede na necepljene rastline, vendar so bile razlike manjše, kot
pri sorti ˈRamona F1ˈ.

Slika 11: Število plodov na rastlino pri cepljenih in necepljenih rastlinah sorte 'Bobita F1'.

Slika 12: Pridelek tržnih plodov cepljenih in necepljenih rastlin sorte 'Bobita F1'.
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4.2.4 Pridelek plodov na rastlino pri sorti 'Bobita F1'
Pridelek izražen v masi plodov/rastlino (slika 12), je bil pri cepljenih rastlinah, skozi celo
rastno dobo, nekoliko večji od pridelka necepljenih rastlin. Celokupen pridelek paprike
sorte ˈBobita F1ˈ je bil pri cepljenih rastlinah 1536,4 g/rastlino, pri necepljenih rastlinah pa
1330 g/rastlino.
4.2.5 Povprečno število plodov na rastlino pri sorti 'Red knight F1'
Sorta ˈRed knight F1ˈ je edina sorta v poskusu, ki ima temno zelene plodove, glede na
ostale sorte, ki imajo rumene plodove. Značilno za sorte z zelenimi plodovi je, da imajo
debelejši perikarp in zato počasneje dosežejo tehnološko zrelost. Iz slike 13 je razvidno, da
smo v prvem mesecu pobiranja plodov ‒ med 21.7. in 19.8. pobrali več plodov na
cepljenih rastlinah, v drugi polovici rastne dobe pa je bilo več plodov pobranih z
necepljenih rastlin, vendar so bile razlike zelo majhne.

Slika 13: Število plodov na rastlino pri cepljenih in necepljenih rastlinah sorte 'Red knight F1'.

Slika 14: Pridelek tržnih plodov cepljenih in necepljenih rastlin sorte 'Red knight F1'.
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4.2.6 Pridelek plodov na rastlino pri sorti 'Red knight F1'
Iz slike 14 je razvidno, da je pridelek cepljenih rastlin paprike sorte ˈRed knight F1ˈ bolj
enakomerno naraščal v primerjavi s pridelkom necepljenih rastlin. V obdobju od začetka
avgusta do začetka septembra smo na necepljenih rastlinah pobrali manj pridelka na
rastlino, proti koncu rastne dobe pa so bile razlike v pridelku med cepljenimi in
necepljenimi rastlinami spet manjše, kar se je na koncu izrazilo v enako velikem pridelku
(1483,4 in 1459,0 g/rastlino).
4.2.7 Povprečno število plodov na rastlino pri sorti 'AL65059 F1'
Pri sorti ˈAL65059 F1ˈ so bile razlike v pridelku med cepljenimi in necepljenimi rastlinami
zelo majhne. Iz slike 15 vidimo nekoliko več pobranih plodov na cepljenih rastlinah, pri
prvem, drugem, četrtem in končnem pobiranju. Večje število pobranih plodov je bilo na
cepljenih rastlinah (8,8 plodov/rastlino) glede na necepljene rastline (8,0 plodov/rastlino).

Slika 15: Število plodov na rastlino pri cepljenih in necepljenih rastlinah sorte 'AL65059 F1'.

Slika 16: Pridelek tržnih plodov cepljenih in necepljenih rastlin sorte 'AL65059 F1'.
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4.2.8 Pridelek plodov na rastlino pri sorti 'AL65059 F1'
Razlika v pridelku med cepljenimi in necepljenimi rastlinami sorte ˈAL65059 F1ˈ je bila
najmanjša med obravnavanimi sortami, kar je razvidno tudi iz slike 16. Končni pridelek,
izražen v masi/rastlino, je bil pri cepljenih in necepljenih rastlinah podoben (1346,4
g/rastlino in 1330,0 g/rastlino), kar je bilo ugotovljeno tudi za sorto ˈRed knight F1ˈ.
4.2.9 Pridelek tržnih in netržnih plodov
Iz preglednice 2 smo ugotovili, da so pri sorti ˈRamona F1ˈ pri tržnem pridelku v
povprečju rezultati pri cepljenih in necepljenih rastlinah enaki (40 plodov/m2), pri ostalih
treh sortah pa se je število plodov/m2 pri necepljenih rastlinah gibalo okoli 30. Delež
netržnega pridelka se je gibal od 2,1 do 7,5 %, poleg dveh izjem. Največji delež netržnih
plodov so imele necepljene rastline sorte ˈAL65059 F1ˈ in sicer 32,3 %, glede na cepljene
rastline (7,5 %) in pa cepljene rastline sorte ˈRed knight F1ˈ 14,3 %, necepljene rastline pa
5,9 %. Najmanjši delež netržnih plodov je imela sorta ˈBobita F1ˈ pri cepljenih rastlinah
(2,4 %), kot tudi necepljenih rastlinah (3,5 %) in pa necepljene rastline sorte 'Ramona F1',
glede na ostale sorte.
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Preglednica 2: Število plodov (m²) in masa plodov (kg/m²) z upoštevanjem 20% neizkoriščenega prostora pri
površini, zaradi oskrbovalnih poti in izračunana povprečja le teh za vse štiri obravnavane sorte paprike.
Tržni pridelek

Netržni pridelek

Sorta

Tehnika

Ponovitev Št. plodov/m²

'Ramona'

cepljena

1

37,5

3,3

2,5

0,2

2

29,2

2,4

9,2

0,5

3

53,3

4,5

0,0

0,0

Povprečje

'Bobita'

Št.plodov/m²

Masa(kg/m²)

40,0

3,4

3,9

0,2

necepljena 1

39,2

4,5

2,5

0,3

2

36,7

3,9

0,8

0,1

3

44,2

5,5

0,0

0,0

Povprečje

40,0

4,6

1,1

0,1

1

30,0

2,9

0,0

0,0

2

38,8

3,6

1,3

0,0

3

76,3

5,9

2,5

0,2

Povprečje

cepljena

48,3

4,1

1,3

0,1

necepljena 1

46,3

3,5

0,0

0,0

2

35,0

2,8

0,0

0,0

3

22,5

2,0

10,0

0,3

Povprečje

34,6

2,8

3,3

0,1

1

23,8

3,0

0,0

0,0

2

25,0

2,9

11,3

0,9

3

37,5

3,1

7,5

0,5

Povprečje

'Red knight' cepljena

'AL65059'

Masa(kg/m²)

28,8

3,0

6,3

0,5

necepljena 1

41,3

4,3

0,0

0,0

2

23,8

2,1

7,5

0,5

3

36,3

3,2

2,5

0,2

Povprečje

33,8

3,2

3,3

0,2

1

37,5

3,3

3,8

0,3

2

43,8

4,3

6,3

0,6

3

40,0

3,4

1,3

0,1

Povprečje

40,4

3,7

3,8

0,3

necepljena 1

35,0

3,0

0,0

0,0

2

40,0

3,1

2,5

0,1

3

11,3

3,2

0,0

0,0

Povprečje

28,8

3,1

0,8

0,0

cepljena

Delež Np (%)

5,5

2,1

2,4

3,5

14,3

5,9

7,5

32,3

V sliki 17 je prikazan tržni in netržni pridelek štirih sort paprike, za cepljene in necepljene
rastline, ki smo jih gojili v rastlinjaku. Največji pridelek med preizkušenimi sortami
paprike je imela sorta ˈBobita F1ˈ, sledi pridelek sorte ˈRamona F1ˈ, ˈAL65059 F1ˈ in
najmanjši sorta ˈRed knight F1ˈ, ki je tudi edina sorta s temno zelenimi plodovi. Pri vseh
sortah smo ugotovili vpliv cepljenja na pridelek. Pri treh sortah (ˈRamona F1ˈ, ˈBobita F1ˈ
in ˈAL65059 F1ˈ) se je tržni pridelek cepljenih rastlin gibal od 90 - 99 % in netržni
pridelek od 1 - 10 %. Cepljene rastline sorte 'Bobita F1ˈ so imele za 10 % večji pridelek od
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necepljenih rastlin, pri sorti ˈRed knight F1ˈ pa so imele necepljene rastline 11 % večji
pridelek tržnih plodov od cepljenih rastlin. Največje razlike med pridelkom cepljenih in
necepljenih rastlin smo zabeležili pri sorti ˈBobita F1ˈ, kjer so imele cepljene rastline 34
t/ha, necepljene pa 24 t/ha. Očitne razlike so bile tudi pri sorti ˈAL65059 F1ˈ (33 t/ha
cepljene in 26 t/ha necepljene rastline). In pri sorti ˈRamona F1ˈ (45 t/ha cepljene rastline
in 39 t/ha necepljene rastline).

Slika 17: Količina tržnega in netržnega pridelka pri vseh štirih sortah paprike, ter pridelek na površino(t/ha).

Na sliki 18 je prikazana količina tržnega in netržnega pridelka v odstotkih. Najvišji
odstotek netržnega pridelka imajo cepljene rastline sorte ˈRed knight F1ˈ z zelenimi
plodovi (20 %), glede na necepljene rastline (10 %). Največji tržni pridelek imata sorti
ˈBobita F1ˈ pri cepljenih rastlinah in ˈAL65059 F1ˈ pri necepljenih rastlinah in sicer 99 %,
glede na cepljene in necepljene rastline pri ostalih sortah.

Slika 18: Količina tržnega in netržnega pridelka vseh štirih cepljenih in necepljenih sort prikazana v
odstotkih.
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4.2.10 Povprečna masa (g) posameznega ploda
Povprečne mase plodov pri sorti ˈRamona F1ˈ so bile pri prvih dveh pobiranjih v juliju ter
pri pobiranju konec septembra in v začetku oktobra, večje pri plodovih cepljenih rastlin,
glede na necepljene rastline. Plodovi necepljenih rastlin so bili v povprečju lažji (126,8
g/plod), glede na plodove cepljenih rastlin (143,2 g/plod).

Slika 19: Povprečna masa ploda pri cepljenih in necepljenih rastlinah paprike pri sorti 'Ramona F1', po
datumih pobiranja.

Slika 20 prikazuje, kako so se po datumih pobiranja gibale povprečne mase plodov, ki smo
jih pobrali pri cepljenih in necepljenih rastlinah sorte ˈBobita F1ˈ. V povprečni masi
plodov so se cepljene (156,9 g/plod) in necepljene (135,1 g/plod) rastline sorte ˈBobita F1ˈ
razlikovale. Povprečna masa plodov pri cepljenih rastlinah je bila med 100 in 220 g, pri
necepljenih pa med 60 in 200 g. Razlike pa smo ugotovili glede na posamezen termin
obiranja.
Največja razlika v masi je bila pri prvem pobiranju, kjer je bila masa plodov cepljenih
rastlin 3,3 × večja od mase plodov necepljenih rastlin. Težje plodove smo na cepljenih
rastlinah pobrali tudi v septembru, ko so bili plodovi necepljenih rastlin težji (203 g), glede
na plodove cepljenih rastlin (124 g). Pri drugem in četrtem pobiranju so bili težji plodovi
necepljenih rastlin glede na cepljene rastline

24
Svetek K. Količina in kakovost pridelka cepljenih rastlin paprike gojenih v rastlinjaku.
Dipl. delo (VS). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2017

Slika 20: Povprečna masa ploda pri cepljenih in necepljenih rastlinah paprike pri sorti 'Bobita F1', po datumih
pobiranja.

Gibanje povprečnih mas plodov po datumih pobiranja pri sorti ˈRed knight F1ˈ je
prikazano v sliki 20. V prvi polovici rastne dobe smo težje plodove pobrali na cepljenih
rastlinah, od druge polovice avgusta pa na necepljenih rastlinah. Pri zadnjem pobiranju so
bili plodovi cepljenih rastlin nekoliko težji (120,2 g/plod) glede na plodove necepljenih
rastlin (92,0 g/plod).

Slika 21: Povprečna masa ploda pri cepljenih in necepljenih rastlinah paprike pri sorti 'Red knight F1', po
datumih pobiranja.

Povprečna masa plodov sorte ˈAL65059 F1ˈ je najmočneje varirala med vsemi sortami. Če
smo pri enem pobiranju pobrali nekoliko težje plodove, so bili ti pri naslednjem pobiranju
lažji in tak trend je opazen za cepljene rastline skozi celo rastno obdobje. Pri necepljenih
rastlinah pa v prvi polovici pobiralnega obdobja povprečna masa ploda pada po pobranjih,
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nato pa septembra naraste in je v septembru in začetku oktobra konstantna, pri zadnjem
pobiranju pa pade na najmanjšo vrednost.

Slika 22: Povprečna masa ploda pri cepljenih in necepljenih rastlinah paprike pri sorti 'AL65059 F1', po
datumih pobiranja.

4.2.11 Povprečna dolžina ploda
Na sliki 23 je prikazana povprečna dolžina plodov, ki smo jih pobrali v rastni dobi na
cepljenih in necepljenih rastlinah. Vidimo, da ni velike razlike v dolžini plodov glede na
cepljene in necepljene rastline. Povprečna dolžina ploda je bila pri sorti 'Ramona F1' med
8,3 cm do 9,8 cm pri cepljenih rastlinah in 7,6 cm in 9,6 cm, pri necepljenih rastlinah.

Slika 23: Povprečna dolžina ploda pri cepljenih in necepljenih rastlinah paprike sorte 'Ramona F1'.
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Povprečna dolžina plodov sorte ˈBobita F1ˈ, ki smo jih pobrali iz cepljenih in necepljenih
rastlin, se je od začetka do konca rastne dobe zmanjševala. V juliju je bila dolžina ploda v
povprečju 8,4 cm, proti koncu rastne dobe pa 7,1 cm. Razlike v dolžini plodov glede na
cepljene in necepljene rastline so bile vidne le pri prvih dveh pobiranjih, kasneje pa so bili
plodovi v povprečni dolžini plodov zelo izenačeni, glede na cepljene in necepljene rastline.

Slika 24: Povprečna dolžina ploda pri cepljenih in necepljenih rastlinah paprike sorte 'Bobita F1'.

Rahel trend padanja povprečne dolžine plodov v rastni dobi smo zaznali tudi pri sorti ˈRed
knight F1ˈ, kjer smo v prvih pobiranjih pobrali nekoliko daljše plodove, proti koncu rastne
dobe pa se je povprečna dolžina plodov zmanjševala, pri cepljenih rastlinah iz 8,8 cm na
6,4 cm in pri necepljenih rastlinah iz 9,5 cm na 6,2 cm.

Slika 25: Povprečna dolžina ploda pri cepljenih in necepljenih rastlinah paprike sorte 'Red knight F1'.

Plodovi sorte ˈAL65059 F1ˈ so imeli dolžino plodov skozi celo rastno dobo približno
konstantno, z manjšimi odstopanji od pobiranja do pobiranja, vendar med plodovi
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cepljenih in necepljenih rastlin ni zaznati jasnega trenda povečanja ali zmanjšanja dolžine
plodov.

Slika 26: Povprečna dolžina ploda pri cepljenih in necepljenih rastlinah paprike sorte 'AL65059 F1'.

4.2.12 Širina ploda
Gibanje povprečne širine plodov, po datumih pobiranja, glede na cepljene in necepljene
rastline je prikazano v slikah od 27 do 30, za sorte ˈBobita F1ˈ, ˈRamona F1ˈ, ˈRed knight
F1ˈ in ˈAL65059 F1ˈ.
Širina ploda je sortno značilna lastnost, ki jo plod ohranja, v kolikor pobiramo pridelek v
tehnološki zrelosti. Iz slike 27 je razvidno, da se plodovi pri sorti 'Ramona F1', v povprečni
širini plodov, glede na čas pobiranja niso bistveno razlikovali. Povprečna širina ploda se je
gibala med 6 in 7 cm, in ohranjala skozi celo rastno obdobje. Šele pri zadnjem pobiranju
zasledimo zmanjšanje premera ploda, kar je povezano s slabšimi rastnimi razmerami v tem
obdobju, predvsem z nižjo temperaturo in tudi krajšo dolžino sončnega obsevanja.

Slika 27: Širina ploda pri sorti 'Ramona F1', pri cepljenih in necepljenih rastlinah.
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Pri sorti ˈBobita F1ˈ (slika 28) nismo zaznali večjih nihanj v premeru ploda paprike. Skozi
celotno rastno obdobje je bil premer plodov med 6,5 in 7,5 cm in se je, podobno kot pri
sorti ˈRamona F1ˈ zmanjšal pri zadnjih pobiranjih.

Slika 28: Širina ploda pri sorti 'Bobita F1', pri cepljenih in necepljenih rastlinah.

Premer ploda pri sorti ˈRed knight F1ˈ je močno variral, kar se vidi tudi na sliki 29.
Cepljene rastline so dale plodove, ki so bili nekoliko težji, glede na necepljene rastline,
izjema so le plodovi iz zadnjih treh pobiranj, ko so bili plodovi širši, ki smo jih pobrali z
necepljenih rastlin glede na plodove, pobrane s cepljenk.

Slika 29: Širina ploda pri sorti 'Red knight F1', pri cepljenih in necepljenih rastlinah.

Tudi pri sorti ˈAL65059 F1ˈ smo zaznali nihanja v širini plodov glede na termin pobiranja.
Pri prvih dveh pobiranjih in pri šestem pobiranju so bili širši plodovi cepljenih rastlin,
glede na necepljene rastline. Kasneje večjih razlik ni bilo, opazili pa smo trend

29
Svetek K. Količina in kakovost pridelka cepljenih rastlin paprike gojenih v rastlinjaku.
Dipl. delo (VS). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2017

zmanjševanja premera plodov s trajanjem rastne dobe. Širina plodov pri zadnjih pobiranjih
v septembru in oktobru je bila manjša glede na pobiranja v prvi polovici rastnega obdobja.

Slika 30: Širina ploda pri sorti 'AL65059 F1', pri cepljenih in necepljenih rastlinah.

4.2.13 Debelina perikarpa
Debelina mesa ali perikarpa je pri plodu paprike zelo pomembna lastnost, s katero je
povezana tehnološka zrelost ploda. Plod paprike je zrel takrat, ko perikarp doseže določeno
debelino in s tem tudi določeno maso, ki zagotavlja njegovo tržno vrednost. Običajno
imajo plodovi pri prvem pobiranju nekoliko debelejši perikarp, saj prvi plodovi najdlje
časa rastejo. Vsi nadaljnji plodovi so na rastlini krajši čas, saj hkrati raste in zori več
plodov hkrati, zato je običajno perikarp v naslednjih obiranjih tanjši.
Trend tanjšanja debeline mesa tekom rastne dobe opazimo tudi pri plodovih sorte Ramona
F1, saj so imeli prvi plodovi najdebelejši perikarp (med 6,7 in 7,5 mm), ki se je z rastno
dobo tanjšal in bil pri plodovih zadnjega obiranja najtanjši (4,0 do 5,7 mm)
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Slika 31: Spreminjanje debeline perikarpa v času pobiranja, pri plodovih cepljenih in necepljenih rastlin sorte
'Ramona F1'.

Ugotovili smo tudi razliko v debelini perikarpa med plodovi cepljenih in necepljenih
rastlin. V povprečju so imeli plodovi cepljenih rastlin nekoliko debelejši perikarp (6,1 mm)
od plodov necepljenih rastlin (5,2 mm), kar nakazuje na težje plodove , kar smo ugotovili
še z meritvami mase plodov, ki so prikazani v sliki 18.

Slika 32: Spreminjanje debeline perikarpa v času pobiranja, pri plodovih cepljenih in necepljenih rastlin sorte
'Bobita F1'.

Tudi pri sorti ˈBobita F1ˈ so imeli plodovi cepljenih rastlin debelejši perikarp od plodov
necepljenih rastlin. Debelina perikarpa se je od začetnih pobiranj (7,3 mm pri plodovih
cepljenih rastlin in 5,5 mm pri plodovih necepljenih rastlin) manjšala do sredine rastnega
obdobja (19.8.), ko je bila pri obeh vrstah rastlin najmanjša (4,3 mm pri cepljenih in 4,0
mm pri necepljenih), nato pa pri plodovih cepljenih rastlin spet narasla na 7,0 mm in manj
pri plodovih necepljenih rastlin (4,7 mm).
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Debelina perikarpa pri plodovih sorte ˈRed knight F1ˈ je nihala iz pobiranja v pobiranje in
bila pri plodovih cepljenih rastlin večja (v povprečju 5,4 mm) glede na plodove necepljenih
rastlin, katerih povprečje je bilo 4,8 mm.

Slika 33: Spreminjanje debeline perikarpa v času pobiranja, pri plodovih cepljenih in necepljenih rastlin sorte
'Red knight F1'.

Pri sorti ˈAL65059 F1ˈ pa smo pri plodovih cepljenih rastlin opazili trend zmanjševanja
debeline perikarpa skozi rastno obdobje, ki je bil bolj viden pri plodovih cepljenih rastlin,
glede na plodove necepljenih rastlin.

Slika 34: Spreminjanje debeline perikarpa v času pobiranja, pri plodovih cepljenih in necepljenih rastlin sorte
'AL65059 F1'.
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4.2.14 Vsebnost skupnih sladkorjev
Vsebnost skupnih sladkorjev v plodovih paprike se je spreminjala glede na rastno obdobje.
Pri plodovih sorte ˈRamona F1ˈ opazimo padajoč trend vsebnosti skupnih sladkorjev, in
sicer iz 5 ˚Brix, na začetku rastne dobe na 3,9 ˚Brix, ob zadnjem pobiranju pri cepljenih
rastlinah in iz 4,5 ˚Brix na 3,7 ˚Brix v plodovih necepljenih rastlin. Razlike v vsebnosti
skupnih sladkorjev med plodovi cepljenih in necepljenih rastlin niso bile velike,

Slika 35: Vsebnost skupnih sladkorjev v plodovih cepljenih in necepljenih rastlin pri sorti 'Ramona F1'.

Pri Sorti 'Bobita F1' je vsebnost skupnih sladkorjev v plodovih močneje nihala glede na
sorto ˈRamona F1ˈ. Velike razlike vidimo tudi med plodovi cepljenih in necepljenih rastlin
sorte ˈBobita F1ˈ, predvsem pri drugem in petem pobiranju, ko smo izmerili kar za 2 ˚Brix
večjo vsebnost skupnih sladkorjev v plodovih necepljenih rastlin glede na plodove
cepljenk. Proti koncu rastne dobe je vsebnost skupnih sladkorjev padala, in bila glede na
cepljene in necepljene rastline bolj izenačena.

Slika 36: Vsebnost skupnih sladkorjev v plodovih cepljenih in necepljenih rastlin pri sorti 'Bobita F1'.
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Veliko variabilnost v vsebnosti skupnih sladkorjev smo zabeležili tudi pri sorti ˈRed knight
F1ˈ, predvsem v drugi polovici rastnega obdobja, ko je bila vsebnost v plodovih cepljenih
rastlin od 0,5 ˚Brix do 1 ˚Brix-a večja glede na plodove necepljenih rastlin. Tudi pri tej
sorti beležimo trend zmanjševanja vsebnosti skupnih sladkorjev v rastni dobi, tako v
plodovih cepljenih, kot tudi v plodovih necepljenih rastlin.

Slika 37: Vsebnost skupnih sladkorjev v plodovih cepljenih in necepljenih rastlin pri sorti 'Red knight F1'.

Še močnejši trend zmanjševanja vsebnosti skupnih sladkorjev v plodovih cepljenih in
necepljenih rastlin paprike smo zabeležili pri sorti ˈAL65059 F1ˈ, iz začetnih vrednosti, ki
so se gibale okrog 5,2 ˚Brix na 3,3 ˚Brix oz. na 3,7 ˚Brix v plodovih necepljenih in
cepljenih rastlin.

Slika 38: Vsebnost skupnih sladkorjev v plodovih cepljenih in necepljenih rastlin pri sorti 'AL65059 F1'.
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Preglednica 3: Morfološke lastnosti plodov ter vsebnost skupnih topnih snovi v plodovih cepljenih in
necepljenih rastlin 4 kultivarjev paprike
Sorta

Tehnika

'Ramona F1'

cepljena
necepljena
cepljena
necepljena
cepljena
necepljena
cepljena
necepljena

'Bobita F1'
'Red knight
F1'
'AL 65059 F1'

Masa
ploda (g)

Dolžina
ploda (cm)

Širina
ploda (cm)

143,2
126,8
156,9
135,1
138,3

8,9
8,5
7,9
7,1
7,6

6,6
6,2
7,1
6,5
7,2

129,6
142,9
130,8

7,7
7,1
6,7

7,2
7,2
6,8

Debelina
perikarpa
(mm)
0,5
0,5
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Vsebnost skupnih
topnih snovi
(°Brix)
4,3
4,3
4,2
4,4
5,8
7,6
4,4
4,5

4.2.15 Višina rastlin
Ob zadnjem pobiranju smo izmerili višino nadzemnega dela vseh štirih sort, dolžino
koreninskega sistema in celotno rastlino. V preglednici smo podali dobljene rezultate.
Na osnovi meritev višine rastlin smo ugotovili, da so razlike med cepljenimi in
necepljenimi rastlinami pri sortah ˈRamona F1ˈ in ˈBobita F1ˈ zelo majhne. Pri ostalih
dveh sortah pa so večjo rast dosegle necepljene rastline glede na cepljenke. So pa bile
opazne večje razlike pri dolžini korenin, ki so bile daljše od 12 do 15 % pri cepljenih
rastlinah, glede na necepljene rastline (9,5 - 13 %).

Slika 39: Graf prikazuje višino rastlin vseh štirih sort
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Preglednica 4: V preglednici so podana povprečja vseh štirih sort v obeh tehnikah in v vseh treh ponovitvah
in sicer nadzemni del, korenine in skupaj celotna rastlina v centimetrih, ter povprečja le teh.
Sorta

Tehnika

Ponovitev

'Ramona'

cepljena

1

46,3

6,0

52,3

2

44,7

7,3

51,9

3

49,5

6,3

55,8

Povprečje

46,8

6,5

53,3

1

47,7

5,2

52,8

2

43,6

6,2

49,8

3

46,7

5,7

52,3

Povprečje

46,0

5,7

51,6

1

36,7

6,3

43,1

2

39,2

7,1

46,3

3

47,4

8,6

56,1

Povprečje

41,1

7,3

48,5

1

42,5

6,9

49,4

2

38,3

5,9

44,2

3

40,5

4,8

45,2

Povprečje

40,4

5,9

46,3

1

32,1

5,5

37,5

2

41,2

6,4

47,6

3

42,2

7,1

49,3

Povprečje

38,5

6,3

44,8

1

43,7

6,3

50,1

2

38,6

5,1

43,7

3

47,8

6,4

54,2

Povprečje

43,4

5,9

49,3

1

44,1

6,9

50,9

2

55,1

7,6

62,7

3

54,0

7,1

61,1

Povprečje

51,1

7,2

58,3

1

52,4

5,6

58,0

2

53,9

5,1

59,0

3

53,9

5,9

59,8

Povprečje

53,4

5,6

58,9

necepljena

'Bobita'

cepljena

necepljena

'Red knight'

cepljena

necepljena

'AL65059'

cepljena

necepljena

Nadzemni del(cm)

Korenine(cm)

Skupaj(cm)
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI
5.1 RAZPRAVA
V našem poskusu smo želeli ugotoviti ali so izbrane sorte paprik skladne s podlago
ˈScarfaceˈ in zaradi boljšega koreninskega sistema, ki naj bi ga podlaga ˈScarfaceˈ
zagotavljala rastlinam, imajo večji pridelek pri gojenju v rastlinjaku. Poleg količine
pridelka, nas je zanimalo ali ima cepljenje vpliv tudi na kakovost plodov, predvsem na
velikost in vsebnost skupnih sladkorjev.
Odziv rastlin na cepljenje je bil glede na sorto različen. Pri dveh sortah ˈRed knight F1ˈ in
ˈAL65059 F1ˈ, se skupni pridelek cepljenih in necepljenih rastlin, po številu in masi
plodov na rastlino ni razlikoval. Pri posameznem datumu pobiranja so sicer bile razlike v
pridelku med cepljenimi in necepljenimi rastlinami, vendar so se v skupnem končnem
pridelku izenačile. Pri sorti ˈRamona F1ˈ smo ugotovili 10 % večje število plodov/rastlino
pri cepljenih rastlinah, glede na necepljene, v enakem deležu je bila večja tudi masa
plodov/rastlino. Pri sorti ˈBobita F1ˈ so imele cepljene rastline 10 % večje število plodov/
rastlino in skoraj 20 % večji pridelek/rastlino, kar pomeni, da so bili plodovi cepljenih
rastlin tudi nekoliko večji in težji, od plodov necepljenih rastlin. To so potrdili tudi
rezultati morfoloških meritev plodov. Ugotovili smo, da so bili plodovi cepljenih rastlin pri
sorti ˈBobita F1ˈ večji, težji in z debelejšim perikarpom, glede na plodove necepljenih
rastlin.
Tržni pridelek pri vseh štirih sortah se je gibal od 24 pa do 41 t/ha pri cepljenih rastlinah in
od 22 do 37 t/ha pri necepljenih rastlinah, podobne rezultate so dobili tudi v poskusu, kjer
so preizkušali štiri različne sorte cepljenih rastlin paprike (rumeno, oranžno, rdečo in
zeleno) na dveh različnih podlagah in sicer od 30 pa do 50 t/ha pridelka. Rumena sorta 47
t/ha in zelena 49 t/ha (Garcia-Bañuelos in sod., 2017). Rezultati pri Lopez-Marin in sod.
(2017) so bili precej višji od naših pri pridelku cepljenih, kot tudi necepljenih rastlin
gojenih v rastlinjaku, v poskusu so en del cepljenk izpostavili manjši količini vode, druge
pa večji količini vode. Pri manjši količini vode so imele cepljene rastline 72 - 81 t/ha
tržnega pridelka in 21 - 23 t/ha netržnega pridelka (ki je bil manjši, kot v našem poskusu).
Pri necepljenih rastlinah pa 65 t/ ha tržnega pridelka in 26 t/ha netržnega pridelka, pri večji
količini vode so imele rastline tudi večje pridelke.
Kakovost plodov smo ovrednotili na osnovi nekaterih morfoloških parametrov, kot so
masa ploda, dolžina in širina ploda, debelina perikarpa in vsebnost skupnih sladkorjev,
Najdaljše plodove je imela sorta ˈRamona F1ˈ, ti so bili veliki 8,9 cm pri cepljenih in 8,5
cm pri necepljenih rastlinah. Najmanjše pa sorta ˈAL65059 F1ˈ, 6,7 cm pri necepljenih in
7,1 cm pri cepljenih rastlinah. Lopez-Marin in sod. (2017) navajajo, da so bile dolžine
plodov pri necepljenih rastlinah, ki so rastle v sušnem stresu 7,4 cm in 8,7 - 9,5 cm pri
cepljenkah, medtem ko so rezultati v nestresnih razmerah dosti višji in niso primerljivi z
našimi podatki. Tudi širina plodov je bila v poskusu z dovolj dodane vode dosti večja glede
na naše rezultate, so pa bili pri manjši količini dodane vode rezultati zelo podobni (7,1 cm
necepljena rastlina in 7 - 7,2 cm pri cepljenkah), v našem poskusu pa je imela najmanjšo
širino plodov sorta ˈRamona F1ˈ (6,6 cm cepljene in 6,2 cm necepljene rastline) in pa
najširše plodove zelena sorta ˈRed knight F1ˈ 7,2 cm pri obeh tehnikah.
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Najvišjo vsebnost sladkorja so imeli plodovi cepljenih rastlin sorte 'Red knight F1' (7,6
˚Brix), glede na necepljene rastline (5,8 ˚Brix), ki pri ostalih parametrih niso bili ravno
najboljši, kar bi lahko pomenilo, da ima na splošno sorta z zelenimi plodovi višjo vsebnost
sladkorjev. Pri ostalih sortah, ki imajo rumeno obarvane plodove, so se sladkorji gibali od
4 - 4,5 ˚Brix, pri cepljenih, kot tudi necepljenih rastlinah. V poskusu leta 2016 so LopezMarin in sod. (2017) pri necepljenih rastlinah izmerili 5,4 in 4,7 ˚Brix, pri cepljenih
rastlinah pa 5 - 5,6 ˚Brix.
V naši raziskavi smo ugotavljali tudi vpliv cepljenja na rast rastlin, zato smo po končanem
poskusu rastlinam izmerili tudi višino. Ugotovili smo, da so bile najvišje rastline sorte
ˈAL65059 F1ˈ in sicer so cepljene sadike dosegle 53,4 cm in necepljene 51,1 cm.
Najmanjše rastline smo izmerili pri sorti 'Red knight F1' (38,5 cm), vse ostale cepljene in
necepljene rastline pa so merile v višino od 40,4 - 46,8 cm. Rastline v našem poskusu so
bile precej manjše, kot rastline, ki so jih izmerili v poskusu Leal-Fernandez in sod.
(2013),kjer so sorto paprike cepili na različne podlage in se je višina rastlin gibala od 137,8
cm do 192,2 cm, poskus je bil zasnovan od septembra 2008 do junija 2009 v Mehiki (LealFernandez in sod. 2013).
S poskusom smo ugotovili, da so bili izmerjeni parametri pridelka in plodov paprike pri
vseh sortah večji pri cepljenih rastlinah glede na necepljene rastline. Domnevamo, da je to
posledica dobre skladnosti podlage s preizkušanimi sortami, ki smo jih cepili na izbrano
podlago 'Scarface'. Morda bi bili pridelki še večji, če bi opravili analizo tal in bi vedeli česa
primanjkuje v zemlji in to dodali in bili pri pripravi parcele pozorni na globlje rahljanje tal,
saj je bila zemlja precej zbita in nehomogena, kar je lahko razlog, da so imele nekatere
sadike boljše rastne razmere od drugih in zaradi tega dale večji pridelek. Če bi želeli
potrditi dobljene rezultate, bi morali poskus še enkrat ponoviti in odpraviti pomanjkljivosti
glede obdelave, ki smo jih opazili v našem poskusu.
5.2 SKLEPI
Glede na dobljene rezultate, ki smo jih pridobili s poskusom, analizo in obdelavo
podatkov, smo ugotovili sledeče:
 Cepljenje je pozitivno vplivalo na pridelek paprike, ki je bil pri cepljenih rastlinah
pri vseh sortah večji, razen pri sorti 'Red knight F1' od pridelka necepljenih rastlin;
 Cepljenje je pozitivno vplivalo na sorto 'Bobita F1', ki je imela v povprečju najtežje
plodove z najdebelješim perikarpom, tudi v ostalih parametrih, razen pri vsebnosti
skupnih topnih snovi, so so bile izmerjene vrednosti večjeglede na plodove
necepljenih rastlin;Plodovi sorte 'Ramona F1' in 'AL65059 F1' so imeli pri
cepljenih rastlinah večje vrednosti izmerjenih parametrov glede na plodove
necepljenih rastlin;Sorta 'Red knight F1' se je najslabše odzvala na cepljenje, saj so
bile po večini vrednosti izmerjenih parametrov plodov cepljenih rastlin manjše od
plodov necepljenih rastlin; vsebnost skupnih topnih snovi pa je bila v plodovih
sorte 'Red knight F1' navječja med preizkušenimi kultivarji,, tako pri cepljenih kot
tudi necepljenih rastlinah,
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6 POVZETEK
V današnjem svetu je potreba po raznovrstni hrani skozi vse leto, vse večja in večja.
Pridelovalci bi radi ponudili določene pridelke tudi takrat, ko jih na prostem ni mogoče
gojiti, zato si pomagajo z rastlinjaki (plastenjaki, steklenjaki,…). V njih lahko uravnavamo
klimo, sploh v ogrevanih objektih in s tem omogočimo rastlini potrebne razmere za rast in
razvoj. Poleg gojenja v rastlinjakih, pa lahko pridelek povečamo tudi z cepljenimi
sadikami, ki imajo močnejši koreninski sistem, zrastejo višje, so bolj odporne na klimatske
in talne bolezni in škodljivce. Naš poskus smo zasnovali v plastenjaku, kjer smo posadili
štiri sorte paprike, 'Bobita F1', 'Red knight F1', 'Ramona F1' in 'AL65059 F1' in pa cepljene
sadike istih sort. Zanimalo nas je, če bodo cepljene rastline bile višje, imele večji pridelek
in kakovostnejše plodove glede na necepljene rastline.
Poskus smo začeli v začetku marca in vzgojili sadike vseh štirih sort, ki smo jih konec
aprila cepili na podlago Scarface, ter jih 22. maja 2014 posadili v plastenjak, na parcelo
laboratorijskega polja Biotehniške fakultete v Ljubljani. Posamezno obravnavanje so
predstavljale cepljene oz. necepljene rastline posamezne sorte. Poskus smo zasnovali v
bločni zasnovi, v treh ponovitvah. Sadike smo posadili na razdaljo 40 cm × 50 cm, po štiri
sadike, le pri sorti 'Ramona F1' smo posadili šest sadik. V času poskusa smo devetkrat
pobirali plodove, prvič 21. julija 2014 in zadnjič 21. oktobra 2014. Pobrane plodove smo
razdelili na tržne in netržne, jih prešteli, stehtali. Pri vsaki sorti smo izbrali med tržnimi
plodovi, naključni plod, ki smo mu izmerili maso, dolžino, širino, debelino perikarpa in
vsebnost skupnih topnih snovi. Ob koncu poskusa smo izmerili rastlinam, višino. S
poskusom smo zaključili 11. novembra 2014.
Na podlagi obdelave podatkov, lahko povzamemo, da je cepljenje pozitivno vplivalo na
pridelek in kakovost plodov pri treh sortah paprike ('Bobita F1', 'Ramona F1' in 'AL65059
F1'), pri sorti 'Red knight F1' ni imelo pozitivnega učinka. Pri sorti 'Bobita F1', so imeli
plodovi cepljenih rastlin najtežje plodove in najdebelejši perikarp, 'Ramona F1' je imela
najdaljše plodove in najširše plodove sorta 'AL65059 F1'. Pri vseh treh sortah so bile
vrednosti izmerjenih morfoloških lastnosti plodov večje pri cepljenih, glede na necepljene
rastline. Sorta 'Red knight F1' pa je imela najvišjo vsebnost skupnih sladkorjev pri
necepljenih rastlinah, kot tudi cepljenih glede na ostale tri sorte.
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PRILOGA A
Slikovno gradivo poskusa

Priloga A1: Sadike po cepljenju, postavljene v tunel, kjer so imele visoko zračno vlago za uspešno cepljenje.

Priloga A2: Slika poskusa dne 04.07.2014.
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Priloga A3: Slika poskusa dne 21.07.2014.

Priloga A4: Slika poskusa dne 06.10.2014.
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Priloga A5: Slika poskusa dne 27.10.2014.

