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storže stehtali, izmerili dolžino in premer storžev in prešteli vrste zrnja na storžih
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največjo povprečno maso storža, najdaljše in najdebelejše storže, z največjim
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'Ashworth' and 'Zarja', while the latest were 'Gold Cup' and 'True Gold Sweet Corn'.
Considering the milk maturity time, the earliest varieties were 'Ashworth' and
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Sweet Corn' and 'Gold Cup', needed 26 and 29 days, respectively. The total number
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1

UVOD

Sladka koruza (Zea mays L. saccharata Koern.) je zvrst koruze, ki ima uporabno vrednost
v mlečni zrelosti, njeno zrnje pa je bogato z beljakovinami, maščobami in sladkorji ter z
manjšim deležem škroba, po čemer se značilno razlikuje od ostalih zvrsti koruze. Nastala
je kot mutacija koruze zobanke in trdinke na sugary (su) lokusu, zaradi česar ima dvakrat
večjo akumulacijo sladkorja v endospermu zrna. V času voščene zrelosti je zrnje sladke
koruze, zaradi manjšega deleža škroba, nagubano. Prvi pojav sladke koruze beležijo leta
1779 v ZDA. Sledilo je obdobje nastanka prvega hibrida sladke koruze pod imenom
redgreen, ki je bil leta 1924 pripravljen za komercialno pridelavo (Smith, 1962).
Center svetovne pridelave sladke koruze je v ZDA, sledijo Kanada, Avstralija in Velika
Britanija kot države, ki so gospodarsko zelo razvite in s pridelavo sladke koruze ustvarjajo
veliko gospodarsko korist (Vešnik, 1997). Pridelava se širi tudi proti jugu Amerike, vendar
visoke temperature držav Južne Amerike ne ustrezajo pridelavi sladke koruze v
spomladanskih in poletnih mesecih, saj je pretvorba sladkorja v škrob še hitrejša ob
povečanih temperaturah (Smith, 1962).
Sladka koruza se uporablja v mlečni zrelosti ali na prehodu iz mlečne v voščeno zrelost, ko
je zrnje sočno, mehko in sladko. V tem času zrnje vsebuje največ saharoze, katera mu daje
sladkobo in določa kakovost zrnja sladke koruze. Določanje optimalnega časa spravila
sladke koruze v mlečni zrelosti je zelo pomembno, da opravimo spravilo koruze, ko le-ta
vsebuje največji delež saharoze v zrnju. Datum spravila lahko določimo s pojavom svile na
storžu. Ko se svila na vrhu storža osuši in postane rjave barve lahko določimo čas mlečne
zrelosti storžev primernih za pobiranje. Obdobje mlečne zrelosti je odvisno od časa setve,
sorte in vremenskih ter rastnih razmer (Matko, 2017).
Hibridi sladke koruze se ločijo med sabo po dolžini rastne dobe. Poznamo zgodnje, srednje
zgodnje in pozne hibride, ki se med sabo, poleg dolžine rastne dobe, razlikujejo še po
drugih lastnostih, kot so višina rastline, dolžina in premer storža, številu vrst zrnja,
vsebnosti sladkorja. Z namenom povečanja vsebnosti sladkorja v zrnju so začeli
pridobivati hibride z različnimi sh ali se geni, ki vsebujejo precej več sladkorja kot hibridi
sladke koruze standardne kakovosti.
Sladka koruza se kot delikatesna vrtnina uporablja sveža za kuhanje ali pečenje, večina
koruze pa se predela v prehrambeni industriji, kjer jo obdelajo s toplim postopkom ali
postopkom globokega zamrzovanja. Oblika, širina, globina in barva zrnja so nekatere
izmed pomembnih lastnosti zrnja, namenjenega prehrambeni industriji. Najpomembnejše
merilo za kakovost sladke koruze pa je vsebnost sladkorja v zrnju. Sladka koruza je po
svoji prehrambeni vrednosti tipična zelenjava. Pridelava je mogoča z mehanizacijo, zato
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ima sladka koruza veliko prednost v pridelavi pred ostalo zelenjavo, katere ni možno gojiti
na velikih površinah.
1.1 NAMEN DIPLOMSKE NALOGE
Namen diplomskega dela je s poljskim poskusom preučiti 7 različnih genotipov sladke
koruze, od tega 5 populacij in 2 hibrida glede na pridelek, čas cvetenja in čas mlečne
zrelosti nekaterih lastnosti rastline in storža ter izenačenost posameznih genotipov v
preučevanih lastnostih.
1.2 DELOVNA HIPOTEZA
Predvidevamo, da se bodo vsaj nekateri genotipi razlikovali v preučevanih lastnostih in
zaradi svoje genetske strukture razlikovali tudi v izenačenosti teh lastnosti.
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2

PREGLED LITERATURE

2.1 BOTANIČNA KLASIFIKACIJA SLADKE KORUZE
Sladka koruza spada v družino trav Poaceae, rod Zea, vrsto Zea mays L. in zvrst Zea mays
L. saccharata Koern. Rod Zea vsebuje le eno rastlinsko vrsto Zea mays, katera pa ima več
zvrsti. Klasifikacija se deli glede na značilnosti in lastnosti zrn na posamezne zvrsti
(convarietas) (Tajnšek in sod., 1991; Kocjan Ačko, 2015). Poznamo devet zvrsti koruze,
vendar imajo večji gospodarski pomen le nekatere od njih, kot so trdinka (Z. mays
indurata), zobanka (Z. mays identata), pokovka (Z. mays everta) in sladka koruza (Z. mays
saccharata) (Jukić, 2015; Rozman, 1984).
Ivančič (2002) je koruzo (Zea mays L.) razvrstil v 6 glavnih skupin:
 Z. mays amylacea Sturt. (syn. Z. mays L. convar. amylacea (Sturt.) Montg., Z. mays L.
amylacea (Sturt.) Bailey) – škrobna koruza
 Z. mays everta Sturt. (syn. Z. mays L. convar. microsperma Koern., Z. mays L. var.
everta (Sturt.) Bailey) – pokovka
 Zea mays indentata Sturt. (syn. Z. mays L. convar. dentiformis Koern., Z. mays L. var.
identata (Sturt.) Bailey) – zobanka,
 Z. mays indurata Sturt. (syn. Z. mays L. convar. vulgaris Koern., Z. mays L. var.
indurata (Sturt.) Bailey) – trdinka
 Z. mays saccharata Sturt. (syn. Z. mays L. convar. saccharata Koern., Z. mays L. var.
saccharata (Sturt.) Bailey) – sladkorna koruza, sladka koruza, sladkorka
 Z. mays tunicata Sturt. (syn. Z. mays L. var. tunicata Sturt.) – plevenka, plevnata koruza
Velika genetska variabilnost koruze omogoča, da se v postopku selekcioniranja razvijajo
tipi in sorte koruze za različne namene porabe (Pajić in sod., 2005). Sladka koruza se od
ostalih zvrsti koruze razlikuje po morfoloških lastnostih ter fizikalni in kemijski sestavi
zrnja, ki je v fazi mlečne zrelosti namenjeno prehrani ljudi (Vešnik, 1995).
2.1.1 Poreklo in zgodovina sladke koruze
Raziskovanja so pokazala, da je sladka koruza nastala kot mutacija navadne koruze
(Kempton, 1926, cit. po Smith, 1962). Leta 1929 je Lindstron odkril zrnje sladke koruze, ki
je bil mutant koruze zobanke. Na podlagi raziskav je dokazano, da je sladka koruza mutant
koruze zobanke. Nekatere sorte, kot je 'Golden Bantam', so nastale iz trdinke, večina
drugih sort pa je nastalo iz koruze zobanke (Smith, 1962). Sladka koruza se od koruze
zobanke razlikuje v kemijski sestavi zrna, katero določa homozigotni recesivni gen su,
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kateri preprečuje pretvarjanje enega dela sladkorja v škrob (Smith, 1962; Pajić in sod.,
2005). Mutacija na sugary (su) lokusu povzroča dvakrat večjo akumulacijo sladkorja v
zrnju (Brkić in sod., 2003).
Prvi pojavi sladke koruze izhajajo iz leta 1779. Prebivalstvo se je prvič spoznalo s sladko
koruzo leta 1928 in od takrat število sort sladke koruze nenehno narašča. Halstead in sod.
(cit. po Smith, 1962) so leta 1898 v New Jerseyu združili najboljše lastnosti sorte 'Mexican'
in 'Egyptian' z belim zrnjem. Z žlahtnjenjem pa jim je uspelo tudi odstraniti vsa črna zrna
iz belih storžev. Leta 1900 so pričeli s samooplodnjo, s katero so želeli povečati število
storžev na eni rastlini. Prvi hibrid sladke koruze, ki je dosegel veliko pozornost in
razširjenost v praksi, je bil 'Reedgreen', v komercialni pridelavi pa je bil prvič leta 1924.
Na trgu se je pojavljalo vse več različnih hibridov sladke koruze, tako da so pridelovalci
imeli za setev na izbiro veliko sort (Smith, 1962).
2.1.2 Razširjenost in pomen sladke koruze
Sladko koruzo so kot delikatesno vrtnino intenzivneje začeli pridelovati, obdelovati in
konzervirati v Ameriki, natančneje v ZDA, v obdobju 2. svetovne vojne za namene vojne
(Černe, 1996; Vešnik, 1995). Tudi danes ostaja center svetovne pridelave sladke koruze v
ZDA, kjer klimatske razmere omogočajo pridelavo sladke koruze skozi celo leto (Vešnik,
1995). Letno pridelajo okoli 5 milijonov ton sladke koruze, katere polovico porabijo kot
sveže zrnje, preostalo polovico pa v predelovalni industriji predelajo v končne izdelke, ki
temeljijo na konzerviranju s toplo sterilizacijo ali globokim zamrzovanjem. Svetovna
pridelava sladke koruze je razširjena tudi v drugih gospodarsko razvitih državah sveta kot
so Kanada, Velika Britanija, Avstralija (Vešnik, 1997). V Južni Ameriki se pridelava
sladke koruze ni toliko razširila, saj visoke temperature povzročajo prehitro pretvarjanje
sladkorja v škrob, ki se nahaja v zrnu in zato pridelava v spomladanskih in poletnih
mesecih ni tako uspešna (Smith, 1962).
Sladka koruza se uporablja za prehrano ljudi v mlečni fazi razvoja endosperma, ko je zrnje
sladko, mehko, sočno in vsebuje visoke kalorične vrednosti in bogastvo vitaminov (Bača,
1975; Pajić in sod., 2007). Zrnje sladke koruze je bogato s sladkorji, med katerimi
prevladuje saharoza; vsebuje pa manjši delež škroba, po čemer se značilno razlikuje od
ostalih zvrsti koruze (Čergan in sod., 2008; Jukić, 2015).
2.2 MORFOLOŠKE LASTNOSTI SLADKE KORUZE
Osnovna morfologija sladke koruze se bistveno ne razlikuje od ostalih zvrsti koruze.
Koreninski sistem sladke koruze je velik in je sestavljen iz primarnega in sekundarnega
dela koreninskega sistema, tako kot pri ostalih predstavnikih družine trav. Od koruze
zobanke se loči po plitvih in razmeroma slabo razvitih koreninah. Iz nadzemnega
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stebelnega kolenca se razvijejo adventivne korenine, katere služijo za oporo in zaščito pred
poleganjem (Lešić in sod., 2002, cit. po Jukić, 2015).
Steblo je gladko in ravno, stržen je sestavljen pretežno iz parenhimskih celic z izraženima
nodijema in internodijema. Steblo je običajno nižje kot pri ostalih zvrsteh koruze, dosega
povprečno višino od 1,5–2,5 m, odvisno od dolžine rastne dobe hibrida. Na vsakem nodiju
se razvije po en list, ki ima zelo izraženo centralno žilo in v dolžino sega povprečno 60 cm.
Za hibride sladke koruze je priporočljivo močno in z listi manj bujno steblo za večjo
odpornost pred poleganjem in lomljenjem (Lešić in sod., 2002, cit. po Jukić, 2015).
Koruza je tujeprašnica, enodomna rastlina, cvetovi pa so enospolni, ločeni na moške in
ženske cvetove, ki se nahajajo na eni rastlini (Rozman, 1984). Moško socvetje je metlica,
ki se nahaja na vrhu rastline, žensko socvetje pa je storž, ki je pokrit z ličjem. Cvetenje
moških cvetov ali metličenje se vedno začne 1 do 3 dni pred cvetenjem ženskih cvetov ali
svilanjem, traja pa približno 6–10 dni, odvisno od vremenskih razmer. Če je sušno obdobje
je razlika med cvetenjem moških in ženskih cvetov še večja, kar pripelje do slabše
oploditve. Na metlici so prašniki, ki izločajo cvetni prah, katerega med metličenjem
prenaša veter ter oprašuje ženske cvetove (Rozman, 1984). Ko je oplodnja končana in storž
oplojen, se svila na vrhu storža osuši in postane rjave barve. Približno 20 dni po oplodnji je
koruza v fazi mlečne zrelosti in storži primerni za pobiranje (Jukić, 2015). Zrnje sladke
koruze se razlikuje od zrnja ostalih zvrsti koruze po fizikalni in kemijski sestavi zrnja, ki je
sladkega okusa v fazi mlečne zrelosti, v fazi voščene zrelosti pa je zrnje sladke koruze
nagubano s polprosojnim endospermom (Vešnik, 1995; Čergan in sod., 2008).
2.3 RAZLIKE MED HIBRIDI SLADKE KORUZE IN ZNAČILNOSTI ZRNJA
Enotno dozorevanje in istočasna mlečna zrelost storžev sta zelo pomembna dejavnika za
enkratno spravilo v optimalni gospodarski in tehnološki zrelosti (Brkić in sod., 2003). Na
tržišču je veliko število hibridov sladke koruze, ki se med sabo ločijo po dolžini rastne
dobe (Tracy, 2001, cit. po Milošev in sod., 2010; Pajić, 2007). Po dolžini rastne dobe
ločimo zgodnje, srednje zgodnje in pozne hibride sladke koruze, ki pa se zelo razlikujejo
od koruze, namenjene za pridobivanje suhega zrnja. Za zgodnje hibride je značilno, da
dolžina rastne dobe ni daljša od 70 dni, za srednje zgodnje hibride je dolžina rastne dobe
od 75 do 80 dni, pri poznih hibridih sladke koruze pa med 85 in 90 dni. Razlika med
zgodnjimi in poznimi hibridi sladke koruze je tudi v višini rastline in številu vrst zrnja na
storžu. Pri zgodnjih sortah je višina rastline okoli 170 cm s krajšim storžem in 12, 14 ali 16
vrstami zrnja. Pri poznih sortah sladke koruze pa je višina rastline med 180 in 200 cm z
daljšim storžem in večjim številom vrst zrnja, ki se giblje med 16 in 18 vrstami (Brkić in
sod., 2003).
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Kadar se izbira hibrid za komercialno proizvodnjo so oblika storža, barva zrnja, oplojenost
storža ter okus med najpomembnejšimi lastnostmi (Pajić in sod., 2008). Najpomembnejše
merilo za kakovost sladke koruze pa je vsebnost sladkorja v zrnju (Brkić in sod., 2003). Za
sorte sladke koruze, namenjene industrijski obdelavi in prodaji v svežem stanju, je zelo
pomembno, da je barva endosperma rumena. Za hibride namenjene rezanju zrna, je poleg
barve, pomembna tudi globina in širina zrnja (Pajić in sod., 2005).
Tradicionalni hibridi sladke koruze s homozigotnim recesivnim genom sugary su so v
pridelavi med najbolj razširjenimi, katerih pomanjkljivost pa je, da imajo zelo kratko
obdobje, ko zrnje vsebuje največ sladkorja in je tehnološko najbolj kakovostno (Wong in
sod., 1994; Pajić in sod., 2005). Z namenom upočasnitve pretvorbe saharoze v škrob in
povečanja vsebnosti sladkorja v zrnju, so se začeli uporabljati hibridi s sh2, fl1, fl2, ae, in
se genom (Laughnan, 1953, cit. po Pajić in sod., 2005). Hibridi su so sladki hibridi in
pripadajo navadnemu ali tradicionalnemu tipu sladke koruze. Hibridi z bt, bt2, sh, sh2 in
sh4 genom vsebujejo do 3 krat več saharoze kakor hibridi sugary (su) (Tracy, 1994, cit. po
Pajić in sod., 2005). Hibridi se ali 'sugary enhanced' vsebujejo več sladkorja kakor hibridi
su, po spravilu pa je pretvorba sladkorja v škrob počasnejša. Hibridi sh2 ali shrunken-2 so
super sladki hibridi in vsebujejo največ sladkorja v zrnju v primerjavi z drugimi hibridi
sladke koruze. Hibridi sh2 imajo sposobnost, da obdržijo sladkobo daljši čas, zato so
primerni za daljši transport (Brkić in sod., 2003).
2.3.1 Vsebnost sladkorja v zrnju in dozorevanje
Glavni kriteriji, ki določajo kakovost sladke koruze za komercialno uporabo so okus,
tekstura in aroma zrnja (Flora in Wiley, 1974, cit. po Wong in sod., 1994). Sestavo
ogljikovih hidratov v zrnju sladke koruze spreminja eden ali več recesivnih alelov (Tracy,
2001, cit. po Čergan in sod., 2008). Največji in glavni cilj žlahtnjenja sladke koruze je
povečanje vsebnosti sladkorja v zrnju koruze (Brkić in sod., 2003). Prevladujoči sladkor v
zrnju je saharoza, od katere je odvisen okus in sladkoba zrnja sladke koruze (Pajić in sod.,
2007). Določanje optimalnega časa spravila sladke koruze v mlečni fazi je zelo
pomembno, ker je obdobje, ko zrnje vsebuje največ sladkorja, zelo kratko (Brkić in sod.,
2003). V kolikor je pridelek pobran prepozno, je vsebnosti sladkorja v zrnju manjša in s
tem slabša kakovost, ker se spremenita okus in aroma, prehrambena vrednost pa se
zmanjša (Vešnik, 1995). Čas spravila sladke koruze lahko določimo na podlagi pojava
svile. Jugenheimer (1976), cit. po Brkić in sod. (2003) navaja, da od svilanja do mlečne
zrelosti običajno traja od 18 do 21 dni, odvisno od temperature ozračja. Če temperature
presežejo 30 °C se obdobje mlečne zrelosti skrajša. Brkić in sod. (2003) so v poljskem
poskusu prišli do ugotovitve, da se čas tehnološke zrelosti sladke koruze razlikuje med
različnimi genotipi z isto su mutacijo in pod enakimi vremenskimi razmerami.
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V času dozorevanja zrnja sladke koruze se spreminja sestava ogljikovih hidratov v
endospermu. Ogljikovi hidrati, ki sestavljajo zrnje sladke koruze so disaharidi - saharoza,
glukoza in fruktoza. Čas optimalne tehnološke zrelosti je takrat, ko je vsebnost saharoze v
endospermu zrnja največja in to je tudi čas za spravilo storžev sladke koruze (Pajić in sod.,
2005; Tracy, 2000 cit. po Pajić in sod., 2007). V času dozorevanja delež fruktoze in
glukoze v endospermu zrnja upada, istočasno pa se povečuje delež saharoze do svoje
najvišje vrednosti – faza tehnološke zrelosti in ko doseže vrh, se začne vsebnost saharoze v
zrnju spet zmanjševati (Pajić in sod., 2007).
2.4 RASTNE RAZMERE ZA GOJENJE SLADKE KORUZE
2.4.1 Tla
Sladka koruza nima posebnih zahtev za tla, na katerih raste (Jukić, 2015). Dobra tla za
sladko koruzo, na katerih daje največje pridelke, so prepustna, srednje težka tla do lahka
apnenčasta tla (Rozman, 1984). V primeru gojenja sladke koruze za prodajo storžev v
svežem stanju, se priporočajo bolj lahka tla, na katerih bo hitrejše dozorevanje storžev
(Smith, 1962). Po pH lestvici sladki koruzi najbolj ustreza pH med 5,5 in 7 (Jukić, 2015).
2.4.2 Potrebe po vodi
Sladka koruza potrebuje za normalno rast in razvoj zadostno količino vode v tleh, ki pa je
odvisno od razvojne faze koruze (Jukić 2015; Matko, 2017). Največ padavin je
priporočljivih v fazi intenzivnega razvoja, v času pred metličenjem in svilanjem, med
oplodnjo in v začetku rasti zrnja. Sladka koruza je tudi občutljivejša na sušo v primerjavi z
drugimi zvrstmi koruze. Za dober in velik pridelek je potrebno od 3.000 do 6.000 m3 vode
na hektar (Lešić in sod., 2002, cit. po Jukić, 2015).
2.4.3 Potrebe po svetlobi in toploti
Koruza je heliofilna rastlina ali sončna rastlina in za optimalno rast potrebuje veliko
svetlobe in toplote. Zato je potrebna pozornost, da koruza ne raste v senci (Jukić, 2015).
Najhitrejša rast koruze je med 25 in 30 °C z obilo vlage, za kaljenje pa sladka koruza
potrebuje temperaturo vsaj 13 °C ali več, za razliko od ostalih zvrsti koruze, pri katerih je
za kaljenje že zadostna temperatura 10 °C. V primeru, da sladko koruzo posejemo pred
dosegom ustreznih temperatur, je koruza bolj podvržena boleznim (Jukić, 2015; Matko,
2017). Mlada rastlina prenese tudi kratkotrajni mraz, če ta ne traja predolgo, temperature
pod 10 °C pa zaustavljajo rast rastline. Previsoke temperature nad 32 °C in suhi veter
pospešujeta razvoj in sušenje svile, kar pripelje do slabše oplojenosti storža (Jukić, 2015).
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2.5 AGROTEHNIKA PRIDELAVE SLADKE KORUZE
Za setev sladke koruze na večjih površinah je priporočljiva setev v več časovnih
presledkih, ki ima razmak med 10 in 20 dni. Tako pridobimo daljše časovno obdobje za
spravilo mlečno zrelih storžev in podaljšanje sezone. Takšna setev se začne aprila in traja
vse do avgusta. Ponovna setev sladke koruze se na eni parceli lahko opravi na 2 do 3 leta.
Za semensko pridelavo koruze se zahteva izolacija v razmaku 200 m od ostale koruze, za
preprečitev medsebojne oplodnje med sortami (Rozman, 1984). Priprava tal za sladko
koruzo se ne razlikuje od ostalih zvrsti. Pomembno je jesensko-zimsko globoko oranje
(Jukić, 2015). Sladka koruza je rastlina, ki ima potrebe po gnojenju še posebej po kaliju, ki
jo ščiti pred boleznimi, suši, poleganju, izboljša se tudi kakovost zrnja (Varallyay, 2006,
cit. po Šimić in sod., 2010). Največja potreba sladke koruze po kaliju je v času razvoja
storža (Jukić, 2015), vendar je dinamika sprejemanja kalija pri rastlinah sladke koruze
odvisna od genotipa (Nagy, 2007, cit. po Šimić in sod., 2010). Šimić in sod. (2010) so na
podlagi raziskave ugotovili, da povečano gnojenje sladke koruze s kalijem vpliva na
zgodnejše metličenje in svilanje za 3 do 7 dni, višina rastline se poveča do 30 cm, masa
storža za 20 % in premer storža za 18 %. V prvih tednih rasti mora biti koruzi na voljo
dovolj fosforja, ki povečuje odpornost mladih rastlin koruze proti mrazu, gnojenje z
dušikom pa je priporočljivo v dveh do treh obrokih. Okvirne potrebe za hranljivimi snovmi
pri sladki koruzi na srednje oskrbljenih tleh so 0,16 kg dušika, 0,16 kg fosforja in 0,2 kg
kalija za 10 m2 koruznega posevka (Jukić, 2015; Rozman, 1984).
2.6 SETEV
Setev sladke koruze se začne v drugi polovici aprila odvisno od kontinenta, ko dnevne
temperature zraka ne padejo več pod 10 °C. Globina setve je od 3 do 5 cm, odvisno od
vlažnosti in teksture tal. Setev sladke koruze se bistveno ne razlikuje od ostalih zvrsti
koruze, pomembna je razdalja v vrsti oziroma sama gostota setve in različni roki setve
zaradi podaljšanja sezone (Matko, 2017). Na gostoto setve vpliva tudi kaljivost semena,
običajno pa je potrebno od 10 do 20 kg/ha semena (Jukić, 2015). S povečanjem števila
rastlin na hektar se povečuje tudi število storžev na hektar, zmanjšuje pa se velikost
storžev, enakomerna maksimalna gostota setve sladke koruze pa vpliva na enakomerno
dozorevanje storžev. Predelovalne industrije zahtevajo, da je seme kalibrirano, kar pomeni
da je enakomerne velikosti in visoke kaljivosti (Smith, 1962).
2.7 PREHRAMBENA VREDNOST SLADKE KORUZE
Sladka koruza je gospodarsko in prehrambeno pomembna poljedelska kultura (Hermann,
1968, cit. po Vešnik, 1997; Nehring, 1969, cit. po Vešnik, 1997; Sanderson, 1979, cit. po
Vešnik, 1997; Ćulav, 1990, cit. po Vešnik, 1997). Ta kultura je zelo zanimiva, saj je zelo
pomemben prehrambeni proizvod, iz katerega se v predelovalni industriji naredi veliko
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različnih končnih proizvodov za prodajo (Vešnik, 1995). Sladka koruza je bogat vir
energije, beljakovin, mineralov in ogljikovih hidratov, kot tudi olj in vitaminov (Černe,
1996; Čergan in sod., 2008). Beljakovine v sladki koruzi so sestavljene tudi iz esencialnih
aminokislin lizina, katerega vsebnost je med 2,8–4,3 g in triptofana, katerega vsebnost se
giblje med 0,6–1,1 g/100g (Sanderson in sod., 1979; Crnobrnja, 1985, cit. po Vešnik,
1995). Vsebnost ogljikovih hidratov v zrnju predvsem saharoze, je temeljno merilo za
kakovost zrnja sladke koruze. Vsebnost saharoze se giblje med 3,0–5,5 %, kar je okoli 200
% več kot pri hibridih navadne škrobnate koruze (Čergan in sod., 2008).
2.7.1 Tehnološka vrednost in različni nameni uporabe sladke koruze
Velika prednost pridelave sladke koruze je v tem, da je celotna pridelava mogoča z
mehanizacijo in pridelava na velikih površinah, kot to velja za poljščine, čeprav je po
svojih značilnostih sladka koruza tipična zelenjava in ima zato veliko prednost pred
ostalimi zelenjavami, ki se ne morejo tako dobro organizirano pridelovati na velikih
površinah. Potrgane storže je potrebno takoj shraniti v hladilne omare, da ohranimo
količino sladkorja v zrnju, saj v primeru, da so potrgani storži na toplem, izgubijo do 50 %
sladkorja že v roku 24 ur (Rozman, 1984). V državah, kjer je velika pridelava sladke
koruze se 1/3 pridelka odda na tržišče v svežem stanju, ostalo koruzo pa prevzame
predelovalna industrija, ki obdela koruzo v različne končne proizvode (Vešnik, 1995). Za
tržišče sveže sladke koruze je zelo pomemben izgled storža, oplojenost storža, širina in
globina zrnja, dolžina storža, ki naj variira med 20–23 cm, število vrst zrnja, ki naj ne bo
manjše od 16 vrst in pravilna razporejenost vrst zrnja. Velja omeniti, da se omenjene
zahteve spreminjajo glede na povpraševanje. Barva zrnja je odvisna od tržišča, čeprav je
med najbolj iskanimi rumena barva zrnja ( Pajić in sod., 2000; Tracy, 2001, cit. po Pajić in
sod., 2008).
2.7.1.1 Obdelava zrnja koruze z zamrzovanjem in konzerviranjem
Sladka koruza velja za prehrambeno zelo kakovostno hrano, kateri z različnimi postopki
konzerviranja podaljšamo uporabo za prehrano ljudi v izvensezonskem času (Čergan in
sod., 2008). Od trajnih postopkov obdelave koruze je med najbolj koriščenimi
konzerviranje s toplotnim postopkom. To so izdelki, ki jih na trgovskih policah najdemo v
pločevinkah (Vešnik, 1995). Med najpomembnejšimi lastnostmi zrnja za takšne postopke
obdelave je izgled zrnja pred in po rezanju ter širina in globina zrnja. Globlje je zrnje,
boljši je izgled po rezanju in med najbolj iskanimi je rumena barva zrnja (Pajić in sod.,
2000; Boyer and Shannon, 1987, cit. po Pajić in sod., 2008).
Podobno kot za konzerviranje s toplotnim postopkom, je tudi za konzerviranje z
zamrzovanjem med najbolj iskanimi rumena barva zrnja, tudi ostale lastnosti in zahteve po
izgledu in stanju zrnja so enake. Pridelek je potrebno obdelati v roku 2–3 ur po pobiranju.
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Izdelke se skladišči v zamrzovalnih omarah na temperaturi enaki ali nižji od –18 °C.
(Vešnik, 1997). Sladka koruza zelo dobro prenaša postopke obdelave, še posebno postopek
konzerviranja z zamrzovanjem (Hermann, 1970, cit. po Vešnik, 1997).
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3

MATERIAL IN METODE

3.1 MATERIAL
V preučevanje je bilo vključenih sedem različnih genotipov sladke koruze in sicer,
križanec 'Zarja', to je slovenski križanec vpisan v Sortno listo Republike Slovenije in
Skupni katalog zelenjadnic EU; tuji križanec 'GoldCup', vpisan na Sortni listi Slovenije in
že dalj časa v prodaji v Sloveniji, pridobljen v Semenarni Ljubljana d.d.; ter 5 populacij
sladke koruze 'True Gold Sweet Corn', 'Golden Bantam', 'Ashworth', 'Extrasusser
Zuckermais Damaun' in 'Mezdi KS', ki smo jih dobili pri podjetju Amarant Kooperativa
d.o.o.
3.2 METODE DELA
Poljski poskus za diplomsko delo je bil izveden 6. maja 2015 na poskusnem polju
Biotehniške fakultete v Jablah pri Trzinu. Poskus je bil postavljen po metodiki naključnega
bloka v 2 ponovitvah. Površino, ki je bila namenjena za poskus, smo pred setvijo izmerili
in z vrvico razdelili na posamezne parcele. Velikost parcele je znašala 2,8 m2, seme je bilo
na vsaki parceli posejano v dve vrsti z medvrstno razdaljo 70 cm in razdaljo v vrsti 20 cm,
kar znaša 20 rastlin na parcelo. Pred setvijo smo v laboratoriju na Biotehniški fakulteti po
predhodnem načrtu poljskega poskusa natančno prešteli določeno število zrn za vsako
parcelo posebej. Zaradi ustrezne gostote smo sejali po dva zrna na sadilno mesto. V
razvojni fazi 4–6 listov smo posevek dognojili s KAN-om (27 % N) v količini 400 kg/ha,
ga ročno okopali in razredčili na eno rastlino na sadilno mesto.
V času mlečne zrelosti smo zmerili višino rastlin od tal do vrha metlice ter višino od tal do
vrhnjega storža. Med rastno dobo smo za vsako parcelo posebej beležili tudi čas cvetenja
moških (10 in 50 % metličenja) in čas cvetenja ženskih cvetov (10 in 50 % svilanja).
Storže smo pobrali v času mlečne zrelosti. Pobrali smo vse storže, ki so bili primerno zreli
za uporabo. Postopek pobiranja storžev je bilo zaradi neizenačenosti v dozorevanju
različnih sort sladke koruze, potrebno ponoviti 3-krat. Za vsako pobiranje posebej smo
pobrane storže prešteli, sveže storže stehtali, jim zmerili dolžino in premer ter prešteli
število vrst zrnja na storžu.
Podatke za posamezne sorte sladke koruze smo statistično obdelali s programom Microsoft
Excel 2007. Za vsako lastnost posebej smo izračunali povprečno vrednost, koeficient
variabilnosti in variacijsko širino.
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3.3

METEOROLOŠKI PODATKI V ČASU RASTNE DOBE SLADKE KORUZE

V času rastne dobe koruze so bile temperature zraka dokaj ugodne za rast koruze. V času
setve, ki je bila v prvi dekadi maja, je bila povprečna temperatura zraka 15,3 °C, ki se je
postopno povečevala in je junija znašala ugodnih 18,9 °C. Sledil je najtoplejši mesec julij s
povprečno temperaturo zraka 22,6 °C. Avgusta, v času pobiranja storžev, je bila povprečna
temperatura zraka 20,6 °C. Padavin je bilo največ v mesecu juniju (196,1 mm), še posebej
v zadnji dekadi, ki so zadostovale do konca julija, ko so bile ponovno nekoliko večje.
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Slika 1: Količina padavin in povprečna dnevna temperatura po dekadah leta 2015 za Brnik (ARSO, 2015)
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4

REZULTATI

4.1 ČAS CVETENJA
Najzgodnejša sorta 'Ashworth' je prva začela cveteti (Pregl. 1). Od vznika do 10 %
metličenja je potrebovala 49,5 dni. Prva je dosegla tudi polno cvetenje, saj je 50 % svilanja
dosegla po 58 dneh od vznika. Druga najzgodnejša sorta je bila 'Zarja', do začetka cvetenja
je potrebovala 50 dni, do polnega cvetenja pa 60 dni. Najpoznejši sorti glede na čas
cvetenja sta bili sorti 'True Gold Sweet Corn' in 'Gold Cup', ki sta potrebovali do začetka
cvetenja 56,5 in 56 dni, do polnega cvetenja pa 71,5 oziroma 68 dni.
Sorte so imele tudi različno dolžino trajanja cvetenja. Od začetka cvetenja (10 %
metličenja) do polnega cvetenja (50 % svilanja) je bil čas cvetenja pri zgodnejših sortah
krajši ('Ashworth' 8,5 dni, 'Zarja' 10 dni, 'Golden Bantam' 9,5 dni), pri poznejših sortah pa
daljši ('True Gold Sweet Corn' 15 dni, 'Gold Cup' 12 dni).
Preglednica 1: Število dni od vznika do cvetenja preučevanih genotipov sladke koruze
Število dni od vznika do
Sorta

Metličenja

Svilanja

10 %

50 %

10 %

50 %

'Ashworth'

49,5

52,0

55,0

58,0

'Zarja'

50,0

52,5

58,0

60,0

'Extrasusser Zuckermais Damaun'

50,5

53,5

56,5

61,5

'Golden Bantam'

53,5

56,5

59,5

63,0

'Mezdi KS'

51,5

56,0

59,0

63,0

'Gold Cup'

56,0

58,5

63,0

68,0

'True Gold Sweet Corn'

56,5

59,5

66,5

71,5

Povprečje

52,5

55,5

59,6

63,6

4.2 POBIRANJE MLEČNO ZRELIH STORŽEV SLADKE KORUZE
Pobiranje mlečno zrelih storžev je bilo, zaradi neenakomernega dozorevanja storžev,
potrebno opraviti trikrat. Ob prvem pobiranju smo največ mlečno zrelih storžev pobrali pri
sorti 'Ashworth' (27 storžev), kar je razvidno iz preglednice 2, najmanj pa jih je bilo ob
prvem pobiranju pri sorti 'Gold Cup' (4 storži). Pri drugem pobiranju, ki je bilo 6 dni
kasneje, je bilo število pobranih storžev med sortami bolj izenačeno kot pri prvem
pobiranju. Pri tem pobiranju smo največ mlečno zrelih storžev (16) pobrali pri sorti
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'Golden Bantam', najmanj pa pri sorti 'True Gold Sweet Corn', kjer je bilo pobranih 10
storžev. Zadnje pobiranje je bilo 8 dni za drugim pobiranjem, kjer smo, razen pri sortah
'True Gold Sweet Corn' in 'Gold Cup', pri vseh ostalih sortah pobrali manj storžev kot pri
prvem ali drugem pobiranju. Sorti 'True Gold Sweet Corn' in 'Gold Cup' sta tudi
najpozneje dosegli 50 % svilanja. Najzgodnejši glede na čas svilanja sta bili sorti
'Ashworth' in 'Zarja'.
Število dni od svilanja do posameznega pobiranja je odvisno od časa svilanja posameznih
sort. Če primerjamo za vsako sorto le pobiranje, ko je bilo pobranih največ storžev,
ugotovimo, da sta najzgodnejši sorti 'Ashworth' in 'Extrasusser Zuckermais Damaun' do
prvega pobiranja, ko je bilo pri teh sortah pobranih največ storžev, rabili od 50 % svilanja
do prvih mlečno zrelih storžev 25 oziroma 21 dni, najpoznejši sorti 'True Gold Sweet Corn'
in 'Gold Cup' pa do zadnjega pobiranja (največ pobranih storžev) 26 oziroma 29 dni.
Preglednica 2: Število rastlin na parceli ob pobiranju, število dni od 50 % svilanja do pobiranja mlečno zrelih
storžev ter število pobranih storžev ob posameznem pobiranju
Datum pobiranja
Sorta

Število
rastlin

Datum
50 %
svilanja

12.8.2015

18.8.2015

26.8.2015

Število

Število

Število

dni

storžev

dni

storžev

dni

storžev

Skupno
število
storžev

'Ashworth'

40

18. julij

25

27

31

12

39

5

44

'Zarja'

33

20. julij

23

12

29

14

37

6

32

'Extrasusser
Zuckermais
Damaun'

40

22. julij

21

15

27

12

35

7

34

'Golden Bantam'

40

23. julij

20

13

26

16

34

8

37

'Mezdi KS'

39

23. julij

20

13

26

13

34

6

32

'Gold Cup'

38

28. julij

15

4

21

11

29

17

32

'True Gold
Sweet Corn'

40

31. julij

12

5

18

10

26

18

33
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4.3 POVPREČNE VREDNOSTI IN VARIABILNOST
4.3.1 Višina rastlin
Med najvišje sorte spada 'Gold Cup' (190,3 cm), posamezne rastline so bile visoke celo
256 cm (Pregl. 3). Najnižja sorta pa je bila 'Ashworth' (140,1 cm), z najnižjo rastlino 96
cm. Razlika v povprečni višini med sorto 'Gold Cup' in sorto 'Ashworth' je 50,2 cm. Iz
podatkov o vrednosti KV je razvidno, da sta sorti 'Extrasusser Zuckermais Damaun' in
'Ashworth' po višini rastlin najmanj izenačeni (KV = 15,3 oziroma 14,3 %). Najbolj
izenačeni sorti po višini rastlin sta 'Zarja' in 'Mezdi KS' (obe imata KV = 10,9 %).
Preglednica 3: Povprečne vrednosti in variabilnost preučevanih genotipov sladke koruze za višino rastlin do
vrha metlice
Povprečje
(cm)

KV (%)

Variacijska
širina (cm)

'Gold Cup'

190,3

12,7

142–256

'Mezdi KS'

182,4

10,9

135–226

'Zarja'

181,1

10,9

131–218

'Golden Bantam'

174,5

13,6

118–215

'Extrasusser Zuckermais Damaun'

171,5

15,3

104–228

'True Gold Sweet Corn'

167,8

13,5

135–219

'Ashworth'

140,1

14,3

96–170

Povprečje

172,5

13,0

96–256

Sorta

4.3.2 Višina rastlin do vrhnjega storža
Najvišje nastavljene storže imata sorti 'Gold Cup' (62,2 cm) in Mezdi (60,1 cm), najnižje
pa sorti 'Ashworth' (40,5 cm) in 'True Gold Sweet Corn' (44,4 cm) (Pregl. 4). Najmanj
izenačeno višino vrhnjih storžev imata sorti 'True Gold Sweet Corn' (KV = 31,7 %) in
'Ashworth' (29,0 %), medtem ko so najbolj izenačene sorte v višini vrhnjega storža 'Gold
Cup' (16,8 %), 'Golden Bantam' (18,6 %) in 'Mezdi KS' (18,9 %).
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Preglednica 4: Povprečne vrednosti in variabilnost preučevanih genotipov sladke koruze za višino vrhnjega
storža
Povprečje
(cm)

KV (%)

Variacijska
širina (cm)

'Gold Cup'

62,2

16,8

35–80

'Mezdi KS'

60,1

18,9

37–81

'Golden Bantam'

56,2

18,6

35–77

'Zarja'

52,2

22,2

30–71

'Extrasusser Zuckermais Damaun'

50,0

24,0

30–77

'True Gold Sweet Corn'

44,4

31,7

21–80

'Ashworth'

40,5

29,0

19–66

Povprečje

52,2

23,2

19–81

Sorta

4.3.3 Dolžina storža
Najdaljše storže smo izmerili pri sorti 'Mezdi KS', v povprečju so bili dolgi 18,8 cm,
najdaljši storž je meril celo 29 cm (Pregl. 5). Najkrajše storže smo izmerili pri sorti
'Ashworth' (14,0 cm). Razlika v povprečni dolžini storžev med sortama 'Mezdi KS' in
'Ashworth' je znašala 4,8 cm, medtem ko je med sortama z drugimi najdaljšimi storži
('Zarja') in drugimi najkrajšimi storži ('True Gold Sweet Corn') razlika v povprečni dolžini
storžev znašala samo 1,3 cm. V dolžini storža so bili najbolj izenačeni storži pri sortah
'Zarja' (KV = 12,2 %) in 'True Gold Sweet Corn' (KV = 13,2 %), najmanj izenačeni sorti
pa 'Extrasusser Zuckermais Damaun' (KV = 31,7 %) in 'Mezdi KS' (KV = 24,4 %).

Preglednica 5: Povprečne vrednosti in variabilnost preučevanih genotipov za dolžino storža
Povprečje
(cm)

KV (%)

Variacijska
širina (cm)

'Mezdi KS'

18,8

24,4

10,8–29

'Zarja'

16,8

12,2

10,7–20

'Gold Cup'

16,7

17,6

10,2–23

'Golden Bantam'

16,4

14,0

11,6–21

'Extrasusser Zuckermais Damaun'

15,9

31,7

5,6–26,7

'True Gold Sweet Corn'

15,5

13,2

11,4–20

'Ashworth'

14,0

19,5

7,7–19,5

Povprečje

16,3

18,9

5,6–29

Sorta
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Slika 2: Storži sladke koruze sorte 'Mezdi KS' (1. pobiranje) - najdaljši storži

Slika 3: Storži sladke koruze sorte 'Zarja' (2. pobiranje) - najbolj izenačeni storži v dolžini
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4.3.4 Premer storža
Najdebelejše storže (največji premer storža) sta imeli sorti 'Mezdi KS' (4,45 cm) in
'Extrasusser Zuckermais Damaun' (4,31cm), najvitkejše storže pa je imela sorta 'Zarja'
(3,63 cm) (Pregl. 6). V debelini storža je bila najmanj izenačena sorta 'Extrasusser
Zuckermais Damaun' (KV = 15,0 %), najbolj izenačeni pa sta bili sorti 'Zarja' (KV = 8,02
%) in 'Golden Bantam' (KV = 8,04 %).
Preglednica 6: Povprečne vrednosti in variabilnost preučevanih genotipov za premer storža
Povprečje
(cm)

KV (%)

Variacijska
širina (cm)

'Mezdi KS'

4,45

11,3

3,6–5,7

'Extrasusser Zuckermais Damaun'

4,31

15,0

2,3–5,1

'Ashworth'

3,98

11,3

2,7–4,7

'Golden Bantam'

3,79

8,04

3,0–4,3

'Gold Cup'

3,75

10,6

2,9–4,4

'True Gold Sweet Corn'

3,73

9,68

2,8–4,3

'Zarja'

3,63

8,02

2,9–4,2

Povprečje

3,95

10,6

2,9–5,7

Sorta

Slika 4: Storži sladke koruze sorte 'Mezdi KS' (2. pobiranje) - najdebelejši storži
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Slika 5: Storži sladke koruze sorte 'Extrasusser Zuckermais Damaun' (1. pobiranje) - najmanj izenačeni
storži v premeru

4.3.5 Število vrst zrnja na storžu
Največje število vrst zrnja sta imeli sorti 'Mezdi KS' (15,6 vrst) in 'Extrasusser Zuckermais
Damaun' (14,5 vrst), najmanj vrst zrnja pa je bilo pri sortah 'Zarja' (10,3 vrst) in 'Golden
Bantam' (10,4 vrst) (Pregl. 7). Najbolj izenačena sorta v številu vrst je bila 'Extrasusser
Zuckermais Damaun' (KV = 10,8 %), najmanj izenačena pa 'Zarja' (KV = 17,1 %), 'Gold
Cup' (KV = 16,8 %) in 'Golden Bantam' (KV = 16,3 %).
Preglednica 7: Povprečne vrednosti in variabilnost preučevanih genotipov za število vrst zrnja
Povprečje

KV (%)

Variacijska
Širina

'Mezdi KS'

15,6

12,5

12–18

'Extrasusser Zuckermais Damaun'

14,5

10,8

12–18

'True Gold Sweet Corn'

13,7

13,7

10–16

'Gold Cup'

12,8

16,8

8–18

'Ashworth'

12,6

12,7

8–16

'Golden Bantam'

10,4

16,3

8–12

'Zarja'

10,3

17,1

8–14

Povprečje

12,8

14,3

8–18

Sorta

20
Bistan Učakar D. Morfološke lastnosti … sladke koruze (Zea mays L. saccharata Koern.).
Dipl. delo (VS). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za agronomijo, 2018

4.3.6 Masa storžev
V povprečni masi storžev so med genotipi dokaj velike razlike (Pregl. 8). Sorta z največjo
povprečno maso storža je 'Mezdi KS' (212,5 g), pri kateri je najtežji storž tehtal celo 329
g. Sledi ji sorta 'Extrasusser Zuckermais Damaun' s povprečno maso storža 176,8 g.
Najlažje storže sta imeli sorti 'Ashworth' (110,2 g) in 'Golden Bantam' (128,7 g). Iz
podatkov o variacijski širini in vrednosti KV so razvidne tudi zelo velike razlike v masi
storžev znotraj sort. Največje razlike v masi storžev znotraj sorte so opažene pri sortah
'Mezdi KS' (KV = 37,5 %) in 'Extrasusser Zuckermais Damaun' (KV = 33,7 %). Najbolj
izenačeni storži glede mase so pri sorti 'Zarja' (KV = 15,7 %).
Sorta 'Mezdi KS' z največjo maso storžev ima več kot 2-krat večjo maso storžev kot sorta
'Ashworth' z najmanjšo maso storžev in skoraj 2,5-krat večjim KV kot sorta 'Zarja' z
najmanjšim KV.
Preglednica 8: Povprečne vrednosti in variabilnost preučevanih genotipov za maso storžev
Povprečje
(g)

KV (%)

Variacijska
širina (g)

'Mezdi KS'

212,5

37,5

121–329

'Extrasusser Zuckermais Damaun'

176,8

33,7

96–287

'Gold Cup'

156,5

23,4

114–224

'True Gold Sweet Corn'

137,3

20,1

117–212

'Zarja'

137,2

15,7

99–164

'Golden Bantam'

128,7

22,1

91–177

'Ashworth'

110,2

27,8

68–167

Povprečje

151,3

25,8

68–329

Sorta
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5

RAZPRAVA IN SKLEPI

5.1 RAZPRAVA
Pri pridelovanju sladke koruze je izrednega pomena enakomernost dozorevanja vseh rastlin
znotraj ene sorte, prav tako v primeru setve različnih sort sladke koruze, ki imajo različen
čas cvetenja. Časovno čim bolj enakomerno cvetenje rastlin sladke koruze je zelo
pomembno, saj lahko na podlagi polnega cvetenja (pri koruzi je to ob 50 % svilanju)
predvidimo čas za spravilo mlečno zrelih storžev v optimalni mlečni zrelosti. Če je
dozorevanje enakomerno, se pobiranje izvaja le enkrat in olajša delo pridelovalca, v
nasprotnem primeru je potrebno pobiranje mlečno zrelih storžev v več rokih, seveda pri
enkratni setvi koruze.
Sorte so se med seboj razlikovale po času cvetenja in dozorevanja, prav tako so rastline
znotraj posameznih sort imele različni čas dozorevanja. Iz rezultatov je razvidno, da sta
najzgodnejši sorti 'Ashworth' in 'Zarja' imeli krajši čas cvetenja (8,5 oziroma 10 dni) kakor
sorti 'True Gold Sweet Corn' in 'Gold Cup', ki sta začeli cveteti kasneje (15 oziroma 12
dni).
Faza polnega cvetenja pri sladki koruzi je pomemben kazalec za določitev časa pobiranja
mlečnih storžev. Beležimo ga ob 50 % svilanju rastlin koruze, cvetenje pa se zaključi, ko
se svila na vrhu storža začenja sušiti in postane rjave barve. Storže smo pobrali primerno
zrele, to je takrat, ko so rumene barve, v celoti oplojeni in ko zrnje s pritiskom stisnemo in
je notranjost zrnja mlečno bela. V tem času zrnje vsebuje največ sladkorja, ki kasneje
upada (Rozman, 1984). Ker so storži dozorevali neenakomerno, smo jih morali pobirati v
več rokih in sicer 3-krat v 6-8 dnevnih presledkih.
Največ pobranih storžev je bilo ob prvem (89 storžev) in drugem pobiranju (88 storžev),
najmanj pa v tretjem pobiranju (67 storžev). Ob prvem pobiranju je bilo največ mlečno
zrelih storžev pri sorti 'Ashworth', ki je bila najzgodnejša glede na fazo polnega cvetenja in
je od 50 % svilanja do prvega pobiranja potrebovala 25 dni. Pri sorti 'Zarja', ki je bila druga
najzgodnejša sorta glede na fazo polnega cvetenja in je do prvega pobiranja potrebovala 23
dni, pa smo ob prvem pobiranju pobrali le 12 storžev, imela pa je najmanjše skupno število
rastlin. Ob drugem pobiranju, ki je sledilo čez 6 dni, je bilo število pobranih storžev med
sortami najbolj izenačeno. Največ storžev je bilo pobranih pri sorti 'Golden Bantam', ki je
od polnega cvetenja do pobiranja največjega števila storžev potrebovala 26 dni. Pri sorti
'Gold Cup' in 'True Gold Sweet Corn', ki sta čas polnega cvetenja (50 % svilanja) dosegli
najkasneje, smo v tretjem pobiranju pobrali največ storžev. Čas dozorevanja storžev sta
imeli sorti 'Gold Cup' in 'True Gold Sweet Corn' daljši (29 oziroma 26 dni) kakor sorti
'Ashworth' in 'Extrasusser Zuckermais Damaun' (25 oziroma 21 dni), kjer je bilo ob prvem
pobiranju pobranih največ storžev. Do podobnih ugotovitev so prišli tudi Pajić in sod.
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(2007), kjer so s poskusom na 5 hibridih različne dolžine vegetacije ugotovili, da je
najboljši čas za spravilo mlečno zrelih storžev 23 dni po oplodnji, ko zrnje vsebuje največ
saharoze. Sezona mlečno zrelih storžev je bila najdaljša pri sortah 'Golden Bantam' in
'Extrasusser Zuckermais Damaun', pri katerih so bile najmanjše razlike v številu pobranih
storžev med prvim in zadnjim – tretjim pobiranjem. V skupnem seštevku vseh storžev jih
je bilo največ pri najzgodnejši sorti 'Ashworth', z znatno manjšim številom mlečno zrelih
storžev pri zadnjem pobiranju.
Kot ugotavlja Matko (2017) se lahko sezona uporabe sveže mlečne koruze znatno podaljša
z različnimi časovnimi presledki setve. S setvijo samo dveh sort koruze v osrednji
Sloveniji v različnih rokih setve od 8. maja do 24. junija so zagotovili uporabo svežih
mlečnih storžev od 13. avgusta do 1. oktobra. Čas od polnega cvetenja (50 % svilanja) do
spravila pa je znašal od 13 (spravilo prvih mlečno zrelih storžev) do 35 dni (spravilo
zadnjih mlečno zrelih storžev). Število dni je bilo močno odvisno tudi od časa oziroma
roka setve. Podobne rezultate o dolžini razpoložljivosti svežih mlečno zrelih storžev smo
ugotovili tudi v naši nalogi v enem roku setve, a z večjim številom sort z različno dolgo
rastno dobo.
Potrošniki mlečno zrelih storžev zahtevajo zdrave, lepe in dobro oplojene storže, ki imajo
odlične vizualne lastnosti, kakor tudi okus, teksturo in aromo zrnja. Z istimi zahtevami se
srečujemo, ko storže prevzamejo predelovalne industrije, ki predelajo zrnje v različne
končne izdelke.
V nalogi smo zato pri izbranih genotipih preučevali poleg povprečne vrednosti še
izenačenost nekaterih lastnosti sladke koruze. Najvišje rastline smo izmerili pri sorti 'Gold
Cup' in 'Mezdi KS', slednja je poleg sorte 'Zarja' imela tudi najvišjo izenačenost v višini
rastlin znotraj sorte, najmanj izenačene višine rastlin pa smo zabeležili pri sortah
'Extrasusser Zuckermais Damaun' in 'Ashworth', pri kateri so bile izmerjene tudi najnižje
rastline, kot tudi višine vrhnjih storžev na rastlini. Najvišje nastavljeni storži so bili pri
sortah 'Gold Cup' in 'Mezdi KS'. V tej lastnosti je bila najmanj izenačena sorta 'True Gold
Sweet Corn'. Za najbolj izenačene pa so se izkazale sorte 'Gold Cup', 'Golden Bantam' in
'Mezdi KS'.
Pri preučevanju dolžine storžev smo najdaljše storže izmerili pri sorti 'Mezdi KS', ki pa je
bila najmanj izenačena v tej lastnosti. Najbolj izenačeni sorti v dolžini storžev sta 'Zarja' in
'True Gold Sweet Corn'. Razumljivo je, da smo najkrajše sorte izmerili pri sorti 'Ashworth',
ki je fazo polnega cvetenja (50 % svilanja) dosegla najprej, saj je splošno znano, da imajo
sorte s krajšo rastno dobo (zgodnejše sorte) nižje pridelke, ki so rezultat krajših storžev.
Najmanj izenačena sorta v dolžini storža je bila sorta 'Extrasusser Zuckermais Damaun', ki
se je tudi v premeru storža izkazala za najmanj izenačeno, a so bili njeni storži med
najdebelejšimi. Kakor pri dolžini, je tudi v premeru storža in številu vrst zrnja na storžu
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imela najvišje vrednosti sorta 'Mezdi KS'. Najvitkejše storže smo izmerili pri sorti 'Zarja', a
je imela najbolj izenačene storže v premeru, najmanj izenačeno pa je pri tej sorti bilo
število vrst zrnja.
Povprečna masa storžev je najbolj odvisna od dolžine in premera storža ter oplojenosti
storža. V našem primeru so med genotipi velike razlike v povprečni masi storžev. Najtežje
storže je imela sorta 'Mezdi KS', a je imela tudi najmanj izenačene storže v tej lastnosti. V
primerjavi z najbolj izenačenimi storži v masi pri sorti 'Zarja', je imela 2,5-krat višje
vrednosti KV. Najmanjšo povprečno maso storžev je imela sorta 'Ashworth', ki je bila
skoraj 2-krat manjša od najtežjih pri sorti 'Mezdi KS'. Kot je bilo že omenjeno, imajo
zgodnejše sorte običajno nižje pridelke od poznejših sort. To se je v našem poskusu
ponovno potrdilo, saj je najzgodnejša sorta 'Ashworth' (datum svilanja 18. julij; največ
storžev ob prvem pobiranju) imela precej nižjo povprečno vrednost za dolžino in maso
storža od poznejših sort 'Mezdi KS' in 'Gold Cup'.
Izjema je le sorta 'True Gold Sweet Corn', ki je kljub najpoznejšemu cvetenju (31. julij) in
poznemu pobiranju (največ storžev ob 3. pobiranju, 26. avgusta) imela drugo najmanjšo
maso storžev.
5.2 SKLEPI
Na podlagi poljskega poskusa smo ugotovili naslednje:


Glede na čas cvetenja sta bili najzgodnejši sorti 'Ashworth' in 'Zarja', od vznika do
50 % metličenja sta potrebovali 52 oziroma 52,5 dni, do 50 % svilanja pa 58
oziroma 60 dni; najpoznejši sorti 'Gold Cup' in 'True Gold Sweet Corn' pa sta do 50
% metličenja potrebovali 58,5 oziroma 59,5 dni, do 50 % svilanja pa 68 oziroma
71,5 dni. Zgodnejše sorte so imele tudi krajši čas cvetenja oziroma krajše obdobje
med 50 % metličenja in 50 % svilanja.



Najzgodnejši sorti glede na čas mlečne zrelosti, 'Ashworth' in 'Extrasusser
Zuckermais Damaun', sta od 50 % svilanja do prvega pobiranja, ko je bilo pri teh
sortah pobranih največ storžev, potrebovali 25 oziroma 21 dni; najpoznejši sorti
'True Gold Sweet Corn' in 'Gold Cup', pa do zadnjega pobiranja (pobranih največ
storžev) 26 oziroma 29 dni. Sicer pa se je število dni od polnega cvetenja do
pobiranja mlečno zrelih storžev gibalo med 12 in 39 dnevi, v odvisnosti od sorte,
časa pobiranja in enakomernosti dozorevanja posamezne sorte.



Sorta 'Mezdi KS' je imela največjo povprečno maso storža, a je najmanj izenačena
v tej lastnosti; ima najdaljše in najdebelejše storže, z največjim številom vrst zrnja
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in najvišjimi rastlinami, po ranosti glede na čas cvetenja in številu dni od svilanja
do posameznega pobiranja pa je na 3. oziroma 4. mestu.


Najzgodnejša sorta po vseh lastnostih (čas cvetenja in pobiranja storžev) je sorta
'Ashworth', vendar je po ostalih preučevanih lastnostih, še posebej za višino rastlin
ter dolžino in maso storža, med najslabšimi. Po izenačenosti ne odstopa v nobeni
lastnosti.



Sorta 'Zarja', ki je hibrid F1 generacije, po višini rastlin spada med najvišje, ima
druge najdaljše, a najvitkejše storže, ima 3. oziroma 4. najmanjšo maso storžev; je
pa, z izjemo števila vrst zrnja, v vseh ostalih preučevanih lastnostih najbolj
izenačena v primerjavi z drugimi sortami, ki so bile vključene v poskus.
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POVZETEK

Namen naloge je bil s poljskim poskusom preučiti 7 različnih genotipov sladke koruze in
sicer križancev 'Zarja' in 'Gold Cup' ter 5 populacij sladke koruze 'True Gold Sweet Corn',
'Golden Bantam', 'Ashworth', 'Extrasusser Zuckermais Damaun' in 'Mezdi KS' na pridelek,
čas cvetenja in čas mlečne zrelosti storžev nekaterih lastnosti rastline in storža ter
izenačenost posameznih genotipov v preučevanih lastnostih.
Poljski poskus je bil izveden v letu 2015 na poskusnem polju Biotehniške fakultete v
Jablah pri Trzinu. Poskus je bil postavljen po metodiki naključnega bloka v 2 ponovitvah.
Velikost parcelice je bila 2 vrsti po 10 rastlin z medvrstno razdaljo setve 70 cm in razdaljo
v vrsti 20 cm. V času rastne dobe smo izvedli potrebne agrotehnične ukrepe, beležili čas
cvetenja ter izmerili višine rastlin in višine vrhnjih storžev. Storže smo pobirali v času
mlečne zrelosti v 3 rokih. Pobrali smo vse mlečno zrele storže, ki so bili primerni za
uporabo, pobrane storže prešteli, sveže storže stehtali, izmerili dolžino in premer storžev in
prešteli vrste zrnja na storžih. Pridobljene podatke smo statistično obdelali s programom
Microsoft Excel 2007. Za vse lastnosti smo izračunali povprečne vrednosti, koeficient
variabilnosti in variacijsko širino.
S poskusom smo ugotovili, da se je čas cvetenja razlikoval med sortami. Najzgodnejše
sorte 'Ashworth', 'Zarja' in 'Extrasusser Zuckermais Damaun' so cvetele prej in so imele
krajši čas cvetenja kakor sorti 'True Gold Sweet Corn' in 'Gold Cup', ki sta cveteli
najpozneje. Ob prvem pobiranju smo največ mlečno zrelih storžev pobrali pri
najzgodnejših sortah 'Ashworth' in 'Extrasusser Zuckermais Damaun', ki sta od 50 %
svilanja do prvega pobiranja, ko je bilo pri teh sortah pobranih največ storžev, potrebovali
25 oziroma 21 dni, najpoznejši sorti 'True Gold Sweet Corn' in 'Gold Cup' pa do zadnjega
pobiranja (pobranih največ storžev) 26 oziroma 29 dni. Sezona mlečno zrelih storžev je
bila najdaljša pri sortah 'Golden Bantam' in 'Extrasusser Zuckermais Damaun', pri katerih
večjih razlik med prvim in tretjim (zadnjim) pobiranjem v številu pobranih mlečno zrelih
storžev ni bilo. Skupno se je število dni od polnega cvetenja do pobiranja mlečno zrelih
storžev gibalo med 12 in 39 dnevi, v odvisnosti od sorte, časa pobiranja in enakomernosti
dozorevanja posamezne sorte.
Sorta 'Mezdi KS' je imela največjo povprečno maso storža, a je najmanj izenačena v tej
lastnosti; ima najdaljše in najdebelejše storže, z največjim številom vrst zrnja in najvišjimi
rastlinami, po ranosti glede na čas cvetenja in številu dni od svilanja do posameznega
pobiranja pa je na 3. oziroma 4. mestu. Najzgodnejša sorta po vseh lastnostih (čas cvetenja
in pobiranja storžev) je sorta 'Ashworth', vendar je po ostalih preučevanih lastnostih, še
posebej za višino rastlin ter dolžino in maso storža, med najslabšimi. Po izenačenosti ne
odstopa v nobeni lastnosti. Sorta 'Zarja', ki je hibrid F1 generacije, po višini rastlin spada
med najvišje, ima druge najdaljše, a najvitkejše storže, ima 3. oziroma 4. najmanjšo maso
storžev; je pa, razen v številu vrst zrnja, v vseh ostalih preučevanih lastnostih najbolj
izenačena od vseh ostalih sort, vključenih v nalogo.
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