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1 UVOD 

 

Če ţelimo pridelati kakovosten krompir, moramo čim bolj zmanjšati deleţ zelenih 

gomoljev. Eden od dejavnikov, ki vpliva na odstotek zelenih gomoljev, je tudi globina 

saditve. V praksi prevladuje plitva globina saditve (0 cm), ki omogoča hitrejši vznik. 

Krompir se okopava in osipava pred vznikom ali po vzniku pribliţno 1 mesec ali več po 

saditvi. Pri pridelavi krompirja je pomembna zadostna pokritost gomoljev z zemljo pred 

izkopom, sicer so gomolji na površini grebenov in pozelenijo. Ob tem je predvsem pri 

sortah z velikimi pridelki preslaba pokritost gomoljev z zemljo, kar povzroči visok deleţ 

zelenih gomoljev.  

 

1.1 POVOD ZA DELO 

Povod za delo je zdruţitev dveh agrotehničnih postopkov, in sicer sočasnega sajenja in 

oblikovanje grebenov. Način G+S+O je način saditve in oblikovanja grebenov, pri katerem 

je spredaj na traktorju nameščen poseben osipalnik, ki odriva prerahljano zemljo stran od  

koles traktorja, medtem ko je zadaj sadilnik za krompir z osipalnikom za končno 

oblikovanje grebenov. Zato mora biti globina saditve precej večja, kot je navada v praksi. 

Končni greben je oblikovan takoj ob saditvi.  

 

1.2 NAMEN DELA 

 

Na izboljšanje pokritosti gomoljev z zemljo vpliva več dejavnikov. Eden izmed njih je tudi 

globina saditve. Razvili smo nov način saditve in osipanja krompirja, pri katerem krompir 

sočasno posadimo in oblikujemo velike grebene trapezne oblike. Pri tem postopku saditve 

bomo spreminjali globino saditve in nato ugotavljali zunanjo kakovost pridelanih 

gomoljev. Ugotavljali bomo, pri kateri količini zemlje je pokritost gomoljev najboljša, da 

se izognemo prevelikemu deleţu zelenih gomoljev. Na podlagi meritev bomo ugotavljali 

najmanjšo oddaljenost gomoljev od grebena ter neto površino prečnega preseka grebena. 

Na podlagi rezultatov bomo ugotovili najprimernejšo globino saditve. 

 
 

1.3 DELOVNA HIPOTEZA  

 

Domnevam, da: 

 bomo z globljim sajenjem 5 in 10 cm globoko povečali najmanjšo oddaljenost 

gomoljev od stranice grebena; 

 bo odstotek zelenih gomoljev manjši pri globlji saditvi in bo odvisen od 

pokritosti gomoljev z zemljo pred izkopom krompirja;  

 bo s sajenjem tik pod površino tal (0 cm) pokritost gomoljev pred izkopom 

pomembno manjša in da bo večji deleţ zelenih gomoljev. 
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2 PREGLED OBJAV 

2.1 STROJI ZA SADITEV IN OBLIKOVANJE GREBENOV 

 

2.1.1 Avtomatski sadilnik 

 

Način sajenja krompirja se je v zadnjih letih pri nas precej spremenil. Ročno sajenje na 

njivah opuščamo in vse bolj uporabljamo stroje: polavtomatske ali vlagalne in avtomatske 

sadilnike. Stroji, posebno avtomatski sadilniki omogočajo, da opravimo delo hitro in dovolj 

natančno. V zadnjem času se vedno bolj 2- in 4-vrstni avtomatski sadilniki z velikimi koši, 

v katere lahko nasujemo od 800 do 1700 kg krompirja naenkrat. Pri 4-vrstnem sadilniku je 

koš opremljen s hidravličnimi dvigali; le-ta ga dvigajo postopoma, tako da prihajajo 

gomolji k sadilnim napravam po obrokih. To zagotavlja natančnejše delo stroja, kaliči na 

gomoljih se manj poškodujejo, manj pa je tudi postankov, saj koš polnimo redkeje (Kus, 

1979). 

2.1.2 Vlečeni okopalnik in osipalnik 

 

Vlečeni okopalniki in osipalniki delujejo s pomočjo vlečne sile traktorja – pri starejših 

izvedbah lahko na osnovno ogrodje polavtomatskega sadilnika namestimo elemente za 

okopavanje in osipavanje, pri novejših pa ne. Pri okopalnikih in osipalnikih gre večinoma 

za zdruţitev obeh strojev, lahko pa jih uporabljamo tudi ločeno. 

 

Sestava stroja izgleda takole: na nosilno ogrodje so pripeti okopalni elementi, za njimi pa 

osipalniki. Na slednjih imamo nameščene različne oblike osipalnih glav ali diskov, za 

njimi pa je moţno pritrditi še česala oziroma mreţno brano. Okopalne elemente 

predstavljajo različne izvedbe nogač ali okopalnih diskov. Na nosilno ogrodje sta pritrjeni 

dve kolesi, s katerima uravnavamo globino. Povprečna delovna hitrost takega vlečenega 

okopalnika je 5 do 10 km/h, pri visoki delovni hitrosti pa uporabimo bolj poloţne krilne 

osipalne glave, saj le-te zemljo nasujejo in ne pritiskajo na greben. Potrebna vlečna moč 

traktorja pri tem znaša 10 do 15 kW/m delovne širine. Medvrstno razdaljo (MVR) lahko 

spreminjamo s premikanjem elementov po nosilnem ogrodju. Uporaba je moţna pred 

vznikom in do višine rastline do maksimalno 30 cm. Na nosilno ogrodje lahko namestimo 

tudi trosilnike za mineralna gnojila oziroma škropilnice za škropljenje v pas, s čimer 

zmanjšamo število hodov (Jenčič, 1986; Scholz, 1991; Wulf, 1995; Ţmavc, 1997). 

 



Geršak M. Vpliv globine sajenja krompirja ... na pokritost gomoljev z zemljo. 

 Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za agronomijo, 2010 

 

3 

 

Slika 1: Vlečeni okopalnik z osipalnikom (EVRO – Jabelmann, 2010) 

 

2.1.3 Gnani okopalniki in osipalniki 

 

Druge izvedbe so gnani okopalniki in osipalniki, kar pomeni, da jih poganja traktorska 

priključna gred. Pogonska moč traktorja se pri tem prenaša preko priključne gredi na 

kardansko gred, sledi kotni prenos do bočnega veriţnega prenosa na rotor. Na slednjem so 

nameščeni noţi za okopavanje medvrstnega prostora. Delovna širina okopavanja za 

posamezno vrsto običajno znaša polovico medvrstne razdalje. Noţi so nameščeni 

tangencialno na gred in se gibljejo naprej v smeri voţnje. Poleg klasičnih noţev so na voljo 

še posebni noţi za delo na kamnitih tleh, pri čemer se intenzivnost drobljenja nastavlja na 

reduktorju z ročico, ki vklopi posamezne pare zobnikov, ali pa jih zamenjamo ročno. Rotor 

se vrti z vrtilno hitrostjo od 150 do 500 min
-
¹. Na sprednjem delu okopalnika sta na gred 

nameščeni dve kolesi, s katerima uravnavamo globino okopavanja in sledita koloteku 

traktorja. Za okopalnikom je paralelogramsko nameščen osipalnik z osipalnimi glavami in 

zato ne glede na konfiguracijo terena oblikuje vedno enake grebene; velikost grebena, 

širino vrha in kot stranic grebena pa naravnavamo z navojnimi vreteni ali s hidravličnimi 

cilindri. Osipalna glava je na vrhu lahko tudi vbočena, da greben zadrţi več vode. 

Podaljšane osipalne glave se uporabljajo za večje delovne hitrosti. Gnani okopalniki se 

običajno uporabljajo za MVR 75 in 90 cm in so običajno narejeni tako, da lahko sami 

nastavimo ţeleno razdaljo. Delovna hitrost pri tem znaša 1,5 do 3 km/h, potrebna moč 

traktorja pa 15 do 20 kW/m delovne širine. Gnane okopalnike večinoma uporabljamo na 

teţkih tleh, kjer so velike grude, saj jih le-ti zdrobijo in oblikujejo velik, stabilen greben 

trapezne oblike. Upoštevati moramo tudi dejstvo, da je cena gnanih okopalnikov tudi do 

trikrat višja od cene vlečenih okopalnikov (Beukema in van der Zaag, 1990; Gerighausen, 

1994; Wulf, 1995, 1997, 1999; Peters, 1999; Arends in Kus, 1999; Grimme …, 2001; 

Amac …, 2001; Dolničar, 2001; Godeša. 2002, Godeša in Vučajnk, 2003). 
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Slika 2: Gnani okopalnik z osipalnikom (Grimme…, 2008) 

 

2.2 NOVI NAČINI SADITVE IN OSIPANJA  

 

Načini saditve in osipanja so se vedno izboljševali vzporedno s tehniko, ki je bila na voljo. 

Danes se lahko saditev krompirja, obdelava tal, gnojenje v vrste, razkuţevanje semena in 

priprava končnega grebena izvajajo sočasno, vendar je do tega razvoja lahko prišlo le 

postopoma. Najprej so skušali kombinirati pripravo tal in sajenje, kar je omejevala 

zmogljivost traktorja. Ko se je le-ta povečala in je prišla v uporabo tudi prednja hidravlika 

in priključna gred, je bilo mogoče pripeti vlečeni ali gnani stroj za obdelavo tal, zadaj pa je 

bil nošeni štirivrstni sadilnik. Tako ţe imamo zdruţitev obdelave tal in sajenja. Nadaljni 

razvoj je omogočil večje zalogovnike na sprednjem tritočkovnem drogovju traktorja, kar je 

omogočalo učinkovito rešitev za sočasno razkuţevanje. V poskusnih raziskavah so se 

pokazale prednosti gnojenja krompirja v vrste z dušikom, fosforjem, kalijem. Z uporabo 

nošenih sadilnikov v čelnem priklopu na traktorju lahko zdruţujemo gnojenje v vrste s 

sajenjem in poznejšim osipavanjem do končnega grebena. Samostojno podvozje vlečenih 

sadilnikov, ki je neodvisno od dviţne moči zadnje hidravlike, nam odpre dodatni pritrdilni 

prostor pred sadilnimi enotami, kar nam omogoči tudi priklop trosilnika za gnojila ter  

škropilnice za razkuţevanje gomoljev. 

 

Zavedati se moramo, da je zdruţen postopek s sočasnim oblikovanjem končnega grebena 

ob saditvi odvisen od mnogih dejavnikov. Na uspešnost postopka vplivajo kakovost 

semena, talne in vremenske razmere ter primerna strojna oprema. Seme mora biti posebno 

intenzivno nakaljeno, da ne izgubi kalčkov na poti iz skladišča do polja, ne sme biti 

prestaro, predrobno ali okuţeno, previdni moramo biti tudi pri izbiri sorte. Pri tej 

tehnologiji je treba saditi krompir globlje, vendar ne pod 15 cm. Tla morajo biti pred 

saditvijo obdelana najmanj do globine 20 cm in dovolj suha, saj lahko v primeru premokrih 

tal nastanejo plazina in vlaţne grude, ki ovirajo koreninjenost in kapilarni vzpon vode, 

oteţujejo pa tudi spravilo. Pri teţjih nehomogenih tleh moramo biti še posebej dosledni pri 

rahljanju zemlje, saj se tam pri izoblikovanju grebena lahko naredi skorja, ki preprečuje 

poznejšo navlaţitev zemlje. Od tega, ali imamo lahko teţko zemljo (tekstura), je odvisna 

tudi izbira strojne opreme. Če so tla kakovostna, je oblikovanje grebenov priporočljivo 

pribliţno dva tedna po saditvi krompirja, ko je nevarnost izgube pridelka najniţja. Največje 
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variacije v kakovosti pridelka so bile ugotovljene na teţkih tleh, na lahkih tleh pa se lahko 

pojavi zgodnja zapleveljenost. V tri leta trajajočem poskusu na treh lokacijah v Lünenburg 

Heideju , s katerim so primerjali osipalno glavo s krili, osipalno glavo in pločevino za 

oblikovanje grebena in osipalno glavo z zadaj nameščenim paličastim valjem za 

oblikovanje grebena, so ugotovili, da ni erozija tal ob robu grebenov nič večja, kot pri 

zgodnjem oblikovanju grebenov in da sta količina in kakovost pridelkov primerljivi, 

obenem pa se pri hkratnem sajenju in osipavanju zemlja pred nanosom herbicida lahko 

dovolj posede, kar je še dodatna prednost (Peters, 2009: 4). 

 

Če imamo nošeni sadilnik in obenem na prednje tritočkovno priključno drogovje traktorja 

priklopimo še trosilnik za vrstno gnojenje in škropilnico za razkuţevanje gomoljev, se 

pojavi velika masa, ki pritiska na kolesa sadilnika in kolesa traktorja, kar je še posebej 

problematično pri lahkih tleh. Zbitost tal preprečimo z dvojnimi pnevmatikami na zadnji 

osi traktorja oziroma s sadilnikom s štirimi pnevmatikami. Širše pnevmatike lahko na 

teţkih in srednje teţkih tleh povzročijo zakasnitev vznika ali celo povečan deleţ 

deformiranih gomoljev, saj se s tem še poveča zbitost tal. 

 

 

 

Slika 3: Pri traktorjih s prednjim tritočkovnim priključnim sistemom je mogoče zdruţevati nošeni sadilnik 

zadaj in vrtavkasto brano s škropilnico za razkuţevanje gomoljev spredaj (Peters, 2009: 4) 

 

2.2.1 Sočasna saditev in osipanje 

 

Stroj za sočasno saditev in osipanje je bil izdelan v Nemčiji, in sicer ga je razvil 

pridelovalec Andreas Heiß. Prednost tega stroja je, da niso več potrebni trije delovni hodi 

kot pri običajni saditvi (prirava tal, sajenje, oblikovanje grebena), pač pa je postopek 

končan kar v enem hodu strojev. Posledica tega je manjša zbitost tal. 

 

Zdruţeni stroj (slika 4) je na traktor pritrjen s samodejnim sornikom ali preko priklopnega 

člena. Nosilno podvozje, na katerega so nameščene 4 nizkotlačne pnevmatike, je povezano 

1 
2 

3 

4 

1 traktor 

2 škropilnica 

3 vrtavkasta brana 

4 sadilnik 
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z vlečnim ojem. Nizkotlačne pnevmatike so razporejene po celotni širini stroja, zato se 

masa enakomerno porazdeli. Rezultat so manj zbita tla, sočasno pa pnevmatike tudi 

zdrobijo večje grude na neobdelanem zemljišču. Neposredno na nosilno podvozje je 

pritrjena vrtavkasta brana s 36 cm dolgimi noţi, katerih število je odvisno od širine stroja, 

varovani pa so s sklopko z odmičnimi čepi, ki se vklopijo v primeru naleta na oviro. Za 

vrtavkasto brano sta pritrjena sadilnik in osipalnik, ki poskrbita za končno oblikovanje 

grebenov. 

 

Na sliki 4 je sadilnik krompirja proizvajalca Hassia, imenovan 'Vse v enem', saj v enem 

delovnem hodu opravi vsa dela od obdelave tal do dokončnega oblikovanja grebenov. Stroj 

sestavljajo naslednji deli: 

− podvozje s štirimi nihajno vpetimi nizkotlačnimi pnevmatikami, 

− vrtavkasta brana znamke Kuhn, katere posebnost so zelo dolgi noţi, 

− sadilnik znamke Hassia z nagibnim zalogovnikom in odlagalnimi jamami z 

dvojnimi diskastimi lemeţi, 

− osipalnik s pločevino za oblikovanje grebenov, 

− škropilnica za nanos fungicidov in črtalo. 

 

Sadilnik proizvajalca Hassia ima hidravlični nagibni zalogovnik z zmogljivostjo 2700 kg 

semenskih gomoljev. Skupna masa praznega stroja znaša 4500 kg. Nemški proizvajalec 

kmetijskih strojev za pridelavo krompirja, Andreas Heiss, izumitelj stroja 'Vse v enem', 

ima v lasti okoli 220 ha njiv v juţnonemškem Pfoerringu. Ţe obstoječi stroji zanj niso 

prišli v poštev, saj so bili zanje potrebni preveliki traktorji, poleg tega pa so pri njih kolesa 

sadilnika nameščena tako, da povozijo ţe obdelano zemljo. Pri njegovem stroju Kuhnova 

vrtavkasta brana, s potrebno močjo do 250 KM, in sklopko z odmičnimi čepi zemljo za 

brano ne povozi in ima le-ta posledično boljšo strukturo za oblikovanje grebena. Sadilni 

lemeţi so opremljeni z dvojnimi diski. Zemlja za vrtavkasto brano ni več prevoţena in ima 

dobro strukturo za oblikovanje grebena. Osipalnik s pločevino za oblikovanje grebenov 

lahko greben preko tlačnega  valja stisne do ţelene trdnosti, s čimer se pred osipalnikom 

nakopičena zemlja enakomerno porazdeli po grebenu, obenem pa preprečuje tudi sesipanje 

zemlje z vrha grebena. Tako leţi semenski gomolj točno na sredini grebena, zato je deleţ 

zelenih gomoljev manjši. Na stroj sta nameščena tudi škropilnica za razkuţevanje 

gomoljev ter črtalo. Moţna je tudi izdelava voznih poti za poznejše škropljenje in gnojenje 

krompirja. 

 

Tak sadilnik krompirja obenem varuje tla in zniţuje stroške pridelave. Če je cena 

klasičnega postopka s tremi delovnimi hodi 562 €/ha, znaša v tem primeru cena strojne ure 

550 €/ha. (švicarska raziskava), kar nas pripelje do končnega prihranka 15 do 20 €/ha in 

celo do 50 % prihranjenega časa (zdruţevanje delovnih hodov). Z vidika organizacije dela 

je nekoliko manj odvisnosti od vremena in tehnologija, ki jo upravlja samo en človek, je 

prilagodljivejša. Največji dobiček se pokaţe pri pridelku, saj je pri uporabi tega stroja 

deleţ zelenih gomoljev bistveno manjši, rastline pa zaradi manjše zbitosti tal tudi nasploh 

boljše uspevajo (Schmid, 2009). 
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Slika 4: Zdruţeni stroj za sočasno pripravo tal, saditev in končno oblikovanje grebenov (Heiss …, 2010) 

 

2.3 ZELENI GOMOLJI 

 

Če so gomolji premalo pokriti z zemljo v grebenu, postanejo zeleni zaradi klorofila, ki se 

oblikuje pod vplivom sončne svetlobe, poveča pa se tudi vsebnost a-solanina; gre za vrsto 

glikoalkaloida, ki ščiti rastline pred boleznimi in drugimi škodljivci, za človeka pa je 

strupen ţe v majhnih količinah. Takšni gomolji seveda niso primerni niti za prodajo niti za 

predelavo (Kus, 1994). 

 

Velikost grebena je ključnega pomena pri deleţu zelenih gomoljev – v manjšem grebenu 

namreč gomolj leţi tik pod površino prečnega preseka grebena, pri povečani površini 

prečnega preseka grebena pa se poveča razdalja med gomolji, s tem pa zmanjšamo 

odstotek zelenih gomoljev (Struik in Wiersema, 1999). 

 

Kouwenhoven in Perdok (2000) sta površino prečnega preseka grebena pri določeni MVR 

zvišala na 20 cm in razširila greben na 25 cm, pri čemer je semenski gomolj na sredini 

grebena in je vsaj 3,5 cm pod zemljo. V večjih grebenih so krajši stoloni in zato je manj 

zelenih gomoljev. Pridelek sam sicer zavzame samo 10 % volumna grebena od skupno 700 

cm², vendar pa ob rasti okoli semenskega gomolja novi gomolji porivajo vrhnji del grebena 

navzen, s čimer nastajajo razpoke, zaradi katerih zopet prihaja do zelenenja gomoljev. Na 

deleţ zelenih gomoljev lahko vpliva tudi sorta, saj je pri sortah z manjšim horizontalnim 

razponom gomoljev tudi manjša moţnost za nastanek zelenih gomoljev. 

1 

2 

3 

4 5 

6 

1 sadilnik 

2 osipalnik 

3 škropilnica 

4 vrtavkasta brana 

5 črtalo 

6 pnevmatike 
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Slika 5: Zeleni gomolji ob robovih in na vrhu grebenov (foto: M. Geršak, 2008) 

 

1 

1 zeleni gomolj 
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3 MATERIAL IN METODE 

 

3.1 ZASNOVA POSKUSA 

 

Poskus je bil izveden na njivi v kraju Zaboršt pri Ljubljani. Izveden je bil na parceli veliki 

907,5 m². Dolţina parcele je bila 55 m, širina pa 16,5 m. To parcelo smo razdelili na 3 

parcele širine 13,5 m in dolţine 5 m; med njimi je bil prehod po širini 10 m in po vsaki 

strani prehod 3 m. Vsaka parcela je bila zasnovana v obliki slučajnih blokov s tremi 

ponovitvami v dolţini 5 m. 

 

Uporabili smo tri različne globine saditve: 0 cm (semenski gomolj je poravnan s povšino 

tal), 5 cm globoko in 10 cm globoko. Saditev smo izvedli z avtomatskim sadilnikom za 

krompir z dograjenimi osipalnimi glavami trapezne oblike, ki smo ga razvili v sodelovanju 

s podjetjem Tehnos iz Ţalca. Sorta krompirja je bila Aladin. 

 

3.1.1 Priprava in opis poskusa 

 

Priprava njive za sajenje krompirja je potekala ţe v jesenskem času, saj smo pred 

gnojenjem s hlevskim gnojem odvzeli vzorce tal s posebno sondo do globine 30 cm. Te 

vzorce so pregledali v Pedološkem laboratoriju na Oddelku za agronomijo. Analiza je 

vsebovala podatke o pH tal, dostopnem P2O5, dostopnem K2O, organski snovi in teksturi 

tal. Ti podatki so nam sluţili za poznejše dognojevanje krompirjevega nasada z 

mineralnimi gnojili. Njivo smo pognojili s 30 t/ha hlevskega gnoja in tako zaloţili tla z 

organskimi in rudninskimi snovmi, ter jo preorali z dvobrazdnim obračalnim plugom. 

 

Meseca maja (8. 5. 2008) smo pred saditvijo po brazdi najprej potrosili mineralna gnojila. 

Glede na opravljene analize tal in odvzem hranil s pridelkom krompirja smo dodali 

ustrezna mineralna gnojila. Za izvajanje novega načina saditve (sajenje in oblikovanje 

grebenov) mora biti zemlja za oblikovanje grebena dobro pripravljena. En dan pred 

saditvijo smo tla obdelali z vrtavkasto brano do globine 20 cm. Tla niso bila zahtevna za 

obdelavo, zato je bil potreben le en prehod. 

 

Tako pripravljeno njivo smo razdelili na točno določene parcele (slika 6), ter jih označili in 

zakoličili. Sledilo je sajenje s sočasnim osipanjem in postavitvijo končnega grebena. 

Gostota sajenja je znašala 45000 gomoljev na hektar, kar je pomenilo razdaljo med dvema 

gomoljema 29,6 cm. Medvrstna razdalja je bila 75 cm. Saditev smo opravili 11. 5. 2009. 

Avtomatski sadilnik smo nastavili na ţeleno prestavno razmerje. Da bi preprečili 

morebitno dvojno zajemaje gomoljev in prazna mesta, smo ročno poloţili 17 gomoljev na 

zajemala na pogonskem traku za vsako vrsto. Globino saditve smo uravnavali z 

nastavitvijo sadilnih lemeţev. 

 

Prvo škropljenje  smo opravili 26. 5. 2008 s talnim herbicidom proti enoletnim travnim in 

enoletnim širokolistnim plevelom. Na vsakih 7 do 10 dni smo škropili proti boleznim in 
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škodljivcem ter dodajali listno foliarno gnojilo. Zadnje škropljenje smo opravili 4. 9. 2008, 

in sicer proti plesni in za disikacijo. Krompir smo izkopavali v drugi polovici septembra 

(18. 9. 2008) ter opravili meritve za potrebe diplomskega dela. 

 

 
Globina saditve: 

0 cm – globina saditve 0 cm 

5 cm – globina saditve 5 cm 

10 cm – globina saditve 10 cm 
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5 cm 0 cm 10 cm 

 

PREHOD 

0 cm 5 cm 
 

10 cm 

 

PREHOD 

10 cm 5 cm 
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Slika 6: Zasnova celotnega poskusa z globinami saditve 
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3.1.2 Vremenske razmere 

 

3.1.2.1 Temperatura zraka 

 

V preglednici 1 je prikazana povprečna mesečna temperatura zraka v rastnem obdobju od 

1. 4. do 30. 9. 2008 ter dolgoletno povprečje 19611990. Za lokacijo Zaboršt je najbliţja 

meteorološka postaja Ljubljana Beţigrad. V letu 2008 je bila povprečna temperatura tal v 

obdobju april−september za 1,6 
o
C višja, kot je dolgoletno povprečje (16,1 

o
C). Najbolj 

izrazite razlike so bile v mesecu maju (2,3 
o
C) in juniju (2,5 

o
C). 

 
Pregl. 1: Povprečna mesečna temperatura zraka v letu 2008 v primerjavi z dolgoletnim povprečjem 1961do 

1990 za Ljubljano Beţigrad (oC) (Mekinda - Majaron, 1995: 64; Meteo portal, 2008) 

Mesečna temperatura zraka (°C) 

Mesec Leto: 2008 19611990 
April 10,7 9,9 

Maj 16,9 14,6 

Junij 20,3 17,8 
Julij 21,4 19,9 

Avgust 20,7 19,1 

September 15,1 15,5 

Povprečje 17,5  16,1  

 

 

3.1.2.2 Količina padavin 

 

V preglednici 2 je prikazana povprečna mesečna količina padavin v obdobju od 1. 4. do 30. 

9. 2008 ter dolgoletno povprečje 19611990. V povprečju porabi dobro razvit krompirjev 

nasad v polni rasti 25 do 30 l vode na m
2
 na teden, torej pribliţno 100 do 120 litrov na m

2
 v 

mesecu (Kus, 1994). V letu 2008 je bila vsota padavin v obdobju april−september enaka 

dolgoletnemu povprečju. Padavin je bilo več kot so potrebe rastlin po vodi. Zelo deţevna 

sta bila julij in avgust, ko je bilo 66 oziroma 31 mm več padavin, kot je dolgoletno 

povprečje. September je bil zelo suh, bilo je skoraj 100 mm padavin manj. 

 
 

Pregl. 2: Povprečna mesečna količina padavin v letu 2008 v primerjavi z dolgoletnim povprečjem 19611990 
za Ljubljano Beţigrad (mm) (Mekinda - Majaron, 1995: 137; Meteo portal, 2008) 

Mesečna količina padavin (mm) 

Mesec Leto: 2008  19611990  
April 138 110 

Maj 94 122 

Junij 155 155 

Julij 188 122 

Avgust 176 145 
September 34 130 

Povprečje 785  784  
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3.2 OPIS STROJA V POSKUSU 

 

V osnovi gre za ţe obstoječi dvovrstni avtomatski sadilnik za krompir z brezkončnim 

trakom, na katerega so nameščeni nekateri dodatni elementi. Na sprednjo stran stroja je 

nameščena gred z elastičnimi nogačami, ki rahljajo zemljo za kolesi traktorja. Ta gred se 

lahko nastavlja po višini, nanjo sta na vsaki strani nameščena posebna ščitnika, ki 

preprečujeta odnašanje zemlje v medvrstni prostor. Na zadnji strani stroja je pritrjen 

osipalnik z velikimi osipalnimi glavami, ki oblikujejo greben trapezne oblike. Na 

priklopnem delu osipalnika je več izvrtin za priklop na sadilnik z dvema sornikoma, ki sta 

varovana z zatiči. Na nosilno ogrodje osipalnika je pritrjena gred z elastičnimi nogačami, ki 

rahljajo zemljo za kolesi sadilnika. Ravno tako se lahko gred nastavlja po višini. Poleg 

nogač sta za kolesi sadilnika še dodatno pritrjena dva stranska ščitnika, ki usmerjata zemljo 

navznoter proti osipalnim glavam. Na zadnji strani osipalnika sta dve navojni vreteni, s 

katerima se nastavlja višina grebena. Ta lahko znaša od 25 do 30 cm, medtem ko se širina 

vrha grebena lahko poljubno nastavlja s premikanjem stranic osipalnih glav in njihovo 

pritrditvijo v izvrtine na vrhnji plošči osipalnika. Osipalnik je na sadilnik gibljivo vpet. 

Tako se le-ta prilagaja neravnemu terenu in oblikuje polne grebene. Pritisk osipalnika v 

zemljo se nastavlja s posebno spiralno vzmetjo, ki je vpeta zgoraj na priklopno ogrodje 

sadilnika. 

 

Celoten osipalnik se lahko odstrani iz sadilnika z izvlečenjem dveh sornikov z zatiči in 

odstranitvijo vzmeti iz priklopnega ogrodja. Namesto velikih osipalnih glav se lahko nazaj 

na sadilnik namestijo osipalni diski ali manjše krilate osipalne glave. Tako lahko izvajamo 

saditev in oblikujemo majhne grebene, kot je to danes najbolj pogosto v praksi. 

 

Glavni namen tega stroja je saditev krompirja in sočasno oblikovanje velikih grebenov: v 

rastni dobi krompirja več ne osipavamo. Pred tem je potrebno zemljo globoko obdelati 

(okoli 20 cm) z vrtavkasto brano. Poloţaj semenskega gomolja je točno na sredini grebena, 

ker osipalnik natančno sledi sadilniku. Pri klasičnem načinu saditve krompir osipavamo 

kasneje, pred ali po vzniku, in zemljo nekoliko premaknemo, tako da gomolj ni na sredini. 

Posledica so zeleni gomolji pred izkopom, kar pomeni izgubo pridelka. Pri samem 

okopavanju in osipavanju zemljo najprej stlačimo s traktorskimi kolesi, jo nato 

prerahljamo in nasujemo na greben. Pri tem ne nasujemo veliko zemlje na prvotni greben. 

Zemlje ob samem gomolju sploh ne obdelamo. Posledica je še dodatno tlačenje tal zaradi 

dodatnih prehodov. Pri saditvi in sočasnem oblikovanju dodatnih grebenov potrebujemo za 

1 ha 42 % manj časa in naredimo kar 76 % več v primerjavi s standardnim načinom saditve 

ter poznejšega okopavanja in osipavanja. To predstavlja 3,9 €/h oziroma 47 % manj 

stroškov za saditev, okopavanje in osipavanje v primerjavi s klasičnim načinom. Dodatna 

prednost tega stroja je še, da lahko osipalnik z velikimi osipalnimi glavami odstranimo in 

namestimo klasične osipalne diske. Tako je njegova uporaba večnamenska. 

 

Pri novem načinu saditve in oblikovanja grebenov smo na prednje tritočkovno drogovje 

traktorja namestili poseben osipalnik (slika 7). Ta odriva zemljo pred kolesi traktorja stran 

na gredico. Pri tem kolesa traktorja ne potlačijo zemlje, s katero oblikujemo greben. 

Osipalnik je na traktor pritrjen preko priklopnega trikotnika. Na prednjem delu stroja je 

pritrjena paličasta kotalna brana. Z dvema navojnima vretenoma se jo dviga ali spušča in s 



Geršak M. Vpliv globine sajenja krompirja ... na pokritost gomoljev z zemljo. 

 Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za agronomijo, 2010 

 

13 

tem nastavlja globino osipavanja oziroma višino gredice. Na nosilno ploščo sta na vsaki 

strani privijačeni dve osipalni glavi na razdalji 150 cm. Trikotni okvir osipalnika je preko 

dveh potisnih drogov povezan z nosilno ploščo. Dve navojni vreteni na zadnjem delu 

osipalnika sluţita za nastavitev nagiba zadnjega dela. Pritisk osipalnika v tla se nastavlja s 

posebno spiralno vzmetjo. Na zadnjem tritočkovnem drogovju traktorja je pripet 

avtomatski sadilnik za krompir z osipalnikom za dokončno oblikovanje grebenov, kot je 

opisano pri drugem načinu (slika 8). 

 

 

Slika 7: Osipalnik je nameščen na prednje tritočkovno drogovje traktorja (foto: M. Geršak) 
 

 

Slika 8: Poseben osipalnik spredaj in avtomatski sadilnik z osipalnikom zadaj na traktorju (foto: M. Geršak) 

1 

2 
3 

4 

5 

6 

7 
8 

1 paličasta kotalna brana 

2 nosilna plošča osipalnika 

3 navojno vreteno za nastavitev 

globine osipalnika 

4 potisni drog 

5 spiralna vzmet 

6 navojno vreteno za nastavitev 
nagiba osipalnika 

7 priklopni trikotnik 

8 stojalo uporabljeno pri 

nedelujočem stroju 

1 
2 

3 

4 

1 osipalnik na prednjem tritočkovnem 
priključnem drogovju 

2 avtomatski sadilnik za krompir 

3 osipalnik, pritjen na avtomatski 

sadilnik 

4 greben trapezne oblike 
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3.2.1 Uravnavanje stroja 

 

Gostota saditve je znašala 45000 gomoljev na hektar, kar je pomenilo razdaljo med 

gomolji v vrsti 29,6 cm. Medvrstna razdalja je bila 75 cm. Na avtomatskem sadilniku za 

krompir smo pogonsko verigo namestili na tretji zobnik na pogonski gredi (25 zob) ter na 

drugi zobnik na gnani gredi (22 zob) (slika 9). Pri tem je bilo prestavno razmerje 0,88. 

Pred saditvijo smo ročno na zajemala za gomolje na pogonskem traku vstavili po 17 

gomoljev za vsako vrsto. Tako smo preprečili morebitno dvojno zajemanje gomoljev in 

prazna mesta med gomolji. Vozna hitrost pri saditvi je znašala okoli 2,5 km/h. Saditev smo 

izvedli s traktorjem Fendt 208 S, imenske moči 60 kW. Pri tem smo uporabili ozke 

pnevmatike z oznako 230/95 R 40. Kolotek traktorja spredaj je 149,4 cm, zadaj pa 150 cm. 

Masa traktorja je okoli 3300 kg. 

 

 

Slika 9: Veriţni prenosnik vrtilnih gibanj za nastavitev razdalje med gomolji v vrsti na avtomatskem 

sadilniku za krompir 

 

3.3 SORTE KROMPIRJA  

 

3.3.1 Sorta Aladin 

 

V poskusu smo uporabili srednje pozno sorto krompirja Aladin. Gomolji so srednje veliki, 

okroglo ovalni in izenačeni. Barva koţice je izrazito rdeča, barva mesa pa kremno bela. 

Gomolji imajo zelo plitva očesa. Vsebnost suhe snovi je pribliţno 21 do 22 %. Sorta je 

zelo dobro odporna proti virusu Y
n
 in Y

ntn
, dobro odporna proti virusu zvijanja listov in 

virusu X. Prav tako je zelo odporna proti navadni krompirjevi krastavosti, krompirjevi 

plesni na listju in odlično odporna proti plesni na gomoljih. Je vsestransko uporabna 

odlična jedilna sorta. Zaradi visokih in kakovostnih pridelkov se je sorta hitro razširila pri 

gnana gred 

pogonska gred 
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vseh večjih pridelovalcih jedilnega krompirja z rdečo koţico. Sorta se dobro skladišči in 

daje izredno visoke pridelke. Dobro prenaša tudi stresna obdobja, temperaturne šoke in 

sušo (Semenarna Ljubljana, 2009). 

 

3.4 AGROTEHNIČNA DELA 

 

3.4.1 Odvzem vzorcev tal in gnojenje 

 

Pred jesensko pripravo tal smo na njivi v Zaborštu vzeli vzorce tal s posebno sondo do 

globine 30 cm. Vse analize tal so bile opravljene po AL-metodi v Pedološkem laboratoriju 

na Oddelku za agronomijo. Analize so vsebovale podatke o pH tal, dostopnem P2O5, 

dostopnem K2O, organski snovi in teksturi tal (pregl. 3). Na Zaborštu imajo tla majhen 

odstotek gline (10,1 %) in spadajo med lahka tla. Jeseni smo pred oranjem potrosili hlevski 

gnoj v odmerku 30 t/ha. Nato smo poskusne parcele preorali z dvobrazdnim obračalnim 

plugom. 

 
Pregl. 3: Osnovna analiza tal, tekstura tal in dodani odmerki hranil na Zaborštu v letu 2008  

Osnovna analiza tal: Zaboršt 2008 

pH v CaCl2 7,3 

P2O5 (mg/100 g tal) 5,5 (A) 

K2O (mg/100 g tal) 5,7 (A) 

Organska snov (%) 2,8 

  

Tekstura tal:  

Pesek (%) 47,7 

Melj (%) 42,2 

Glina (%) 10,1 

Teksturni razred I (ilovica) 
  

Dodani odmerki hranil z mineralnimi 

gnojili (kg/ha)* 
N 120 

P2O5 110 

K2O 180 

* Jeseni pred oranjem smo potrosili 30 t/ha hlevskega gnoja. 

 

Nekaj dni pred saditvijo smo najprej po brazdi potrosili mineralna gnojila. Glede na 

opravljene analize tal in odvzem hranil s pridelkom krompirja smo dodali ustrezna 

mineralna gnojila. Večinoma smo uporabljali kombinirana gnojila NPK, za dodajanje P2O5 

pa gnojilo hypercorn (26 % P2O5) in za dodajanje K2O kalijev sulfat (50 % K2O). Ker smo 

imeli v poskusu rodovitno srednje pozno sorto, smo vzeli za izhodišče pridelek 50 t/ha. 50 

t gomoljev na hektar odvzame 170 kg N, 125 kg P2O5 in 300 kg K2O (Leskošek, 1993; 

Dolničar, 1996). Če je bila oskrbljenost s P2O5 in K2O v stopnji A ali B, smo povprečnemu 

odvzemu dodali 40 do 60 (A) oziroma 20 do 30 (B) kg/ha P2O5 in K2O. Glede na rezultate 

analize tal v preglednici se vidi, da so bila tla slabše preskrbljena s P2O5 in K2O. Ob saditvi 

smo dodali pribliţno 40 kg N/ha. Preostali N smo dodali ročno v vrste, ko so bile rastline 

visoke okoli 10 cm. Pri tem smo uporabili gnojilo ENTEC
®
26 (26 % N). 
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3.4.2 Obdelava tal pred saditvijo 

 

Zaradi novih načinov saditve in osipanja krompirja je potrebna nekoliko globlja in bolj 

intenzivna obdelava tal. Ker se veliki grebeni oblikujejo sočasno ob saditvi, mora biti 

zemlja, s katero oblikujemo greben, dobro pripravljena. En dan pred saditvijo smo tla 

obdelali z vrtavkasto brano do globine 20 cm. Vrtilna hitrost rotorja z noţi je znašala 526 

min
-
¹ pri vrtilni hitrosti priključne gredi 1000 min

-
¹. Vozna hitrost je bila okoli 3 km/h. Na 

lahkih tleh je potreben samo en prehod po njivi (Zaboršt), na teţkih tleh pa bi bila potrebna 

dva. Pri prvem hodu obdelamo tla nekoliko plitveje in pri višji vozni hitrosti. 

 

 

Slika 10: Priprava tal z vrtavkasto brano (Lemken Zirkon 7/250) (foto: M. Geršak, 2008) 

 

3.4.3 Zatiranje plevelov 

 

Pribliţno 1 teden po saditvi smo krompir poškropili s talnim herbicidom proti enoletnim 

travnim in enoletnim širokolistnim plevelom. Pri tem smo uporabili herbicid Plateen WG 

41,5 WG (aktivna snov. flufenacet in metribuzin) v odmerku 2,0 kg/ha. Škropili smo s 

traktorsko nošeno škropilnico delovne širine 12 m, ki je imela nameščene injektorske 

špranjaste šobe z dvojnim curkom Albuz AVI TWIN 110 03. Tlak škropljenja je bil 2 bar, 

poraba vode 250 l/ha in delovna hitrost škropilnice 4,6 km/h. 

 

3.4.4 Zatiranje bolezni in škodljivcev 

 

Pri nas skoraj ne mine leto, da ne bi v večjem ali manjšem obsegu izbruhnila krompirjeva 

plesen (Phytophthora infestans). Če se pojavi zgodaj in če vremenske razmere godijo 

njenemu hitremu širjenju, občutno zmanjša pridelek. S preventivnim škropljenjem 

začnemo najpozneje takrat, ko v bliţini odkrijemo njen prvi pojav. Razen bolezni moramo 

na krompirju redno zatirati tudi koloradskega hrošča (Leptinotarsa decemlineata), 

predvsem njegove ličinke, ki so najbolj poţrešne (Kus, 1979). 
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Škropili  smo z enako traktorsko škropilnico kot plevel, le da smo povečali porabo vode na 

400 l/ha, tlak škropljenja na 4 bar in vozno hitrost na 4,3 km/h. Za učinkovito kemijsko 

varstvo smo uporabili naslednje fungicide in insekticide (priloga). 
 

3.5 MERITVE 

 

Meritve smo izvedli dvakrat – prvič po oblikovanju grebena in drugič pred izkopom 

krompirja. Pri merjenju smo uporabili tridimenzionalno koordinatno napravo (slika 11). 

 

3.5.1 Opis meritve oblike grebena 

 

Pri merjenju oblike grebena je bila potrebna tridimenzionalna koordinatna naprava, s 

katero smo merili absolutno ali relativno razdaljo, ki je znašala v prečni smeri 1000 mm, v 

vzdolţni smeri 450 mm in navpično 600 mm z natančnostjo  0,5 mm v vseh smereh. 

Naprava je sestavljena iz osnovnega ogrodja, koordinatnih vodil, merilnega pretvornika in 

računalniško podprtega merilnega sistema z namensko programsko podporo. 

Jekleni cevasti profili dovolj velikih dimenzij sestavljajo ogrodje, ki daje merilni napravi 

dovolj veliko trdnost, obenem pa sama konstrukcija ni preteţka in jo lahko prenašamo po 

poskusnih parcelah. Na neravnem terenu si zagotovimo stabilno lego s tremi nogami, ki jih 

ima ogrodje. Z dvema libelama, ki sta na ogrodje pritrjeni pod kotom 90
o
, in dvema 

nastavljivima nogama, ki ju upravljamo s pomočjo navojnih vreten, napravo niveliramo v 

vse smeri. 

Kalibrirane kvadratne cevi dimenzije 40 mm x 40 mm x 3 mm, izdelane iz gladke, 

legirane, nerjaveče pločevine z višjo površinsko trdoto, sestavljajo vodilne profile. Dva 

kriţno pritrjena kotalna vozička se vozita po prečnem vodilu. Na vsak kotalni voziček je 

nameščenih 8 nastavljivih vodilnih kolesc s čistilci pred in za kolescem. Voziček za vodilo 

v navpično smer je pritrjen na koncu vzdolţnega vodila. Tipalna konica in ročka za 

vodenje tipalne konice sta pritrjeni na spodnjem koncu vertikalnega vodila. Trda in gladka 

površina cevi ter nastavljiva kolesca s čistilci zagotavljajo enakomerno in natančno 

vodenje tipalne konice brez sunkov, tresljajev in zračnosti. 

Uporni potenciometer je uporabljen za merilni pretvornik, saj je dovolj natančen za 

tovrstne meritve pomikov. Pretvornika za vzdolţno in prečno smer sta pritrjena na kriţni 

kotalni voziček, na voziček vertikalnega profila pa pretvornik za navpično smer. Na gred 

vsakega potenciometra je privit kolut, preko katerega poteka vrvica, ki je na koncih togo 

pritrjena na vodilni profil. Premeri kolutov so izbrani tako, da se pri premiku tipalne konice 

iz ene v drugo skrajno lego zasukajo gredi potenciometrov za malo manj, kot je mogoč 

največji zasuk. Lastnosti potenciometrov so naslednje: R = 5 kΩ ± 5 %, linearnost ± 0,25 

%, kot zasuka 10 obratov (1 obrat, 360
o
). Napetost 10 V zagotavlja napajanje 

potenciometra. Na izhodu vsakega potenciometra dobimo napetost od 0 do 10 V v 

odvisnosti od zasuka gredi potenciometra oz. premika tipalne konice. 
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Računalnik sprejme signal iz merilnih senzorjev. Z analogno-digitalnim pretvornikom ga 

spremenimo, s programsko opremo kalibriramo in pripravimo za zapis na ekranu in ga v  

taki obliki shranimo na pomnilniški medij. Za meritev prečnega preseka grebena smo 

uporabili program, ki je napisan v jeziku LabWiew. Program deluje po principu, da se 

najprej zajamejo absolutne koordinate izhodišča (referenčne točke), vendar se pozneje med 

meritvijo odštejejo od izmerjenih vrednosti. Tako kot rezultate meritve dobimo koordinate 

merjenih točk glede na referenčno točko. Za meritev površine prečnega preseka grebena 

omogoča uporabniški vmesnik nastavitev frekvence in števila meritev, pregled rezultatov 

meritev v tabelarični in grafični obliki ter shranjevanje rezultatov v datoteko. 

 

 

 

Slika 11: Koordinatna merilna naprava (foto: M. Geršak, 2008) 

Za meritev površine prečnega preseka grebena smo izbrali frekvenco meritve 20 Hz in 250 

meritev. To pomeni, da je sistem odčital koordinate tipalne konice dvajsetkrat na sekundo 

v skupnem trajanju 12,5 sekund, kar je tudi dovolj časa za prehod tipalne konice z ene na 

drugo stran grebena (Godeša, 2002). 

 

Najprej smo izbrali merilna mesta na izbranih grebenih in na vsako stran grebena zabili en 

količek. Oba količka smo postavili pravokotno na vrsto in ju medsebojno znivelirali. 

Količek se ni premikal in smo ga upoštevali kot referenčno točko – koordinatno izhodišče 

za vsa nadaljnja merjenja na tem mestu (slika 11). Nato smo napravo postavili na mesto 

merjenja in jo s pomočjo vreten znivelirali v vseh smereh. Na količek na desni strani 

grebena smo postavili tipalno konico in na računalniku pognali meritev. Po zagonu meritve 

1 

2 

3 

4 

5 5 

6 

1 kriţni voziček 

2 prečno vodilo 

3 vzdolţno vodilo 
4 navpično vodilo 

5 ogrodje 

6 vreteno za nastavitev 

lege naprave 
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smo ročno vodili tipalno konico po površini grebena do količka, ki je bil na drugi strani 

grebena. Po končani meritvi se je na ekranu pokazal graf meritve. Po koncu meritve 

program sam izračuna površino prečnega preseka grebena v cm
2
. Podatki se shranijo v 

datoteko »oblika.txt«. 

 

Površina prečnega preseka grebena je izračunana po formuli 




 



MVR
nn

nn )
yy

()x(xA
0

1

1
2

 

A - površina prečnega preseka grebena (cm
2
) 

nx  - oddaljenost od izhodišča v x smeri (mm) 

ny  - oddaljenost od izhodišča v y-smeri (mm) 

… (1) 

 

 

Slika 12: Površina prečnega preseka grebena (M. Geršak, 2008) 

3.5.2 Meritve položaja semenskega gomolja 

 

Da bi izmerili poloţaj semenskega gomolja v grebenu, smo uporabili koordinatno merilno 

napravo. Preden smo odkopali vrh grebena in prišli do semenskega gomolja, smo izmerili 

obliko grebena in podatke shranili v datoteko »oblika.txt«. Nato smo se z merilno konico 

postavili na referenčno točko, ki jo predstavlja količek na desni strani grebena. V programu 

smo sproţili ukaz »izhodišče merjenja oblike grebena«. Z merilno konico smo se postavili 

na sredino desnega roba gomolja in sproţili ukaz »izhodišče merjenja poloţaja gomolja«. 

Shranil se je poloţaj in koordinati gomolja. Meritev smo pognali in z merilno konico 

obkroţili gomolj, ter na koncu meritve ustavili in podatke shranili v datoteko txt. 

 

Nadaljnje izračune smo naredili v posebnem programu »Preračuni oblike in gomoljev ob 

saditvi«. Najprej smo izbrali datoteko s podatki o obliki grebena in poloţaju semenskega 

gomolja. Nato smo pognali izračun. Meritve poloţaja gomoljev smo izvajali s programom 

LabView.  

xn 

yn 

(0,0) 

izhodišče grebena 

xn+1 

yn+1 
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Slika 13: Merjenje poloţaja semenskega gomolja (foto: M. Geršak, 2008) 

 

 

3.5.3 Najmanjša oddaljenost semenskega gomolja ob saditvi 

 

Z dobljenimi podatki smo določili najmanjšo oddaljenost semenskega gomolja od vrha 

grebena (slika 14).  

 

 

Slika 14: Najmanjša oddaljenost semenskega gomolja od roba grebena  

 

3.5.4 Vznik 

 

Vznik rastlin smo ugotavljali pri vseh globinah saditve 0 cm, 5 cm in 10 cm. Vznik rastlin 

se določi na dan ko vznikne 50 % rastlin na parceli. Upošteva se število dni od saditve vse 

do vznika. 

 

3.5.5 Meritve položaja novih gomoljev pred izkopom  

 

Da bi določili poloţaj novih gomoljev v grebenu, smo najprej izmerili obliko grebena s 

tridimenzionalno koordinatno merilno napravo. Napravo smo namestili na merilo mesto in  

0 cm 10 cm 5 cm 

  

        Najmanjša oddaljenost 
gomolja od roba grebena 
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merilno konico postavili v začetni poloţaj na izhodišče meritve oblike grebena. Nato smo 

previdno začeli ročno odstranjevati zemljo od vrha grebena in iskati gomolje. Ko smo 

odkrili prvi gomolj, smo začeli z meritvami in zagnali program »Oblika grebena-gomolj«. 

Meritev smo začeli izvajati tako, da smo se z merilno konico postavili na sredo desnega 

roba gomolja ter shranili koordinate (x,y) merilnega mesta, nato pa smo z merilno konico 

prečno obkroţili gomolj. Po koncu meritve smo podatke shranili in se vrnili na izhodišče 

meritve oblike grebena. Postopek je bilo potrebno ponoviti za vsak gomolj posebej, rastlina 

je imela od 10 do 25 gomoljev. Meritve smo izvedli pri 1 rastlini v grebenu za posamezno 

obravnavanje. Pozneje smo podatke o poloţaju gomoljev obdelali v programu »Preračuni 

oblike in gomoljev ob izkopu«.  

 

Program je razdeljen na dva dela, in sicer »ob saditvi« in »ob pobiranju«. Vsak izmed dveh 

delov nam ponudi analizo zajetih podatkov v okviru dela poskusa, ki ga opravljamo. S 

primerjanjem vrednosti določi spremenljivke, kot so razdalje med grebenom in gomoljem, 

ali je gomolj zelen ... Spremenljivka »najmanjša oddaljenost« je rezultat primerjanja 

posameznih vrednosti izračunanih diagonal med posameznimi točkami grebena in gomolja.  

 
 

3.5.6 Najmanjša oddaljenost gomoljev pred izkopom 

 

Gomolje smo procentualno razdelili v 3 skupine, in sicer na odstotek gomoljev z najmanjšo 

oddaljenostjo, ki je manjša od 5 cm, med 5 in 10 cm ali pa večja od  10 cm, pri čemer smo 

upoštevali tudi 3 različne globine saditve. Vertikalna oddaljenost novih gomoljev od roba 

grebena namreč ne pomeni tudi najbliţje oddaljenosti gomolja od roba grebena. Gomolji, 

ki so preblizu grebena, lahko pridejo na površje in pozelenijo. Najmanjšo oddaljenost 

gomoljev smo izračunali s programom »Preračuni oblike in gomoljev ob izkopu«, nato pa 

smo izračunali še povprečno najmanjšo oddaljenost za posamezno merilno mesto. 

 

 

Slika 15: Najmanjša oddaljenost novih gomoljev od stranice grebena  

1 
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3.5.7 Meritve zelenih gomoljev 

 

Pri meritvi zelenih gomoljev smo bili pozorni na pridelek, odstotek in poloţaj zelenih 

gomoljev v grebenu. V 3. in 4. vrsti smo pred izkopom krompirja izbrali 10 rastlin in 

pobrali njihove zelene gomolje. Na podlagi mase zelenih gomoljev smo izračunali,  

kolikšen je pridelek zelenih gomoljev, večjih od 40 mm na hektar in deleţ zelenih 

gomoljev, večjih od 40 mm v celotnem pridelku. Pri poloţaju zelenih gomoljev smo 

prešteli zelene gomolje na vrhu grebena in tiste, ki leţijo ob levi in desni stranici grebena 

(slika 16), in sicer pri istih 10 rastlinah kot pri izračunu pridelka ter odstotka zelenih 

gomoljev. 

 

 

Slika 16: Merjenje poloţaja zelenih gomoljev (foto: M. Geršak 2008) 

 

3.5.8 Tržni in netržni pridelek 

 

Da bi določili količino trţnega in netrţnega pridelka, smo pobrali gomolje 10 rastlin na 

posamezni parceli. Gomolje smo shranili v vreče in jih oštevilčili, pozneje smo jih pretresli 

skozi sito velikosti 40 mm. Gomolje, ki so bili večji od 40 mm, smo stehtali in prešteli ter 

jih določili za trţni pridelek. Gomoljem, manjšim od 40 mm, smo prišteli še zelene 

gomolje in jih stehtali, ti so predstavljali netrţni pridelek. Na podlagi dobljenih podatkov 

smo izračunali pridelek trţnih in netrţnih gomoljev na hektar. 

merilna konica 

gomolj 

zeleni gomolj 
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Slika 17: Gomolje smo stresli na sito z velikostjo okenca 40 mm (foto: M. Geršak, 2008) 

 

3.6 STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV 

 

Podatke smo obdelali z metodami opisne statistike in jih predstavili v slikah 

 

1 

2 

1 sito 

2 gomolji 
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4 REZULTATI 

 

4.1 GLOBINA SADITVE 

 

4.1.1 Neto površina prečnega preseka grebena 

 

Slika 18 prikazuje neto površino prečnega preseka grebena pri treh globinah saditve v letu 

2008. Neto površina prečnega preseka grebena je površina prečnega preseka grebena od 

spodnjega roba semenskega gomolja do vrha grebena.  
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Slika 18: Neto površina prečnega preseka grebena pri treh globinah saditve v letu 2008 

 
 

Z večanjem globine saditve se je povečala neto površina prečnega preseka grebena. 

Najmanjša je bila pri globini saditve 0 cm (426 cm
2
), največja pa pri globini saditve 10 cm 

(917 cm
2
). Pri globini saditve 5 cm je znašala neto površina prečnega preseka grebena 668 

cm
2
 (slika 18). 

 

4.1.2 Najmanjša oddaljenost semenskega gomolja 

 

Slika 19 prikazuje najmanjšo oddaljenost semenskega gomolja od stranice grebena pri treh 

globinah saditve. Ta podatek pomeni najbliţjo oddaljenost semenskega gomolj od roba 

grebena. Če je ta oddaljenost premajhna ţe ob saditvi, je zelo verjetno, da bodo gomolji ob 

izkopu preblizu stranicam grebena in lahko pozelenijo. 
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Slika 19: Najmanjša oddaljenost semenskega gomolja od stranice grebena pri treh globinah saditve v letu 

2008 

 

 

Najmanjša oddaljenost semenskega gomolja od stranice grebena se je povečevala z globino 

saditve Najniţjo vrednost je dosegla pri globini saditve 0 cm (8,6 cm), najvišjo pa pri 

globini saditve 10 cm (17,7 cm). Pri globini saditve 5 cm je bila najmanjša oddaljenost 

med globinama, ki smo ju izmerili pri globini 0 in 10 cm. Znašala je 13,6 cm (slika 19). 

 
 
 

4.1.3 Vznik 

 

Analizirali smo vznik rastlin pri treh globinah saditve. Zanimalo nas je, ali obstajajo 

razlike v vzniku pri različnih globinah saditve (slika 20). 

 

Pri globini saditve 10 cm je bil vznik kasnejši, kot pri globinah saditve 0 in 5 cm. Pri 

globini saditve 10 cm je vznik rastlin 34 dni po saditvi, pri globinah saditve 0 in 5 cm pa 

30. oziroma 31. dan po saditvi (slika 20). 
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Slika 20: Število dni od saditve do vznika pri treh globinah saditve v letu 2008 

 
 

4.1.4 Najmanjša oddaljenost gomoljev pred izkopom 

 

Realno sliko o pokritosti gomoljev z zemljo nam poda podatek o najmanjši oddaljenosti 

gomoljev. Gre za najmanjšo razdaljo med robom gomolja, ki je najbliţje stranici grebena, 

in stranico grebena. Na sliki 21 je prikazana najmanjša oddaljenost gomoljev od roba 

grebena pri treh globinah saditve.  
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Slika 21: Najmanjša oddaljenost gomoljev od roba pri treh globinah saditve v letu 2008 
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Pri globini saditve 10 cm so bili gomolji najbolj oddaljeni od stranice grebena, in sicer 90 

mm. Najbliţje stranici grebena so bili gomolji pri globini saditve 0 cm (31 mm). 

Najmanjša oddaljenost gomoljev od stranice grebena je pri globini saditve 5 cm znašala 67 

mm (slika 21) 

 
 

 

4.1.5 Položaj zelenih gomoljev na vrhu grebena 

 

Ţeleli smo ugotoviti, kje na grebenu so zeleni gomolji. Število zelenih gomoljev na vrhu 

grebena od 10 rastlin pri različnih globinah saditve je prikazano na sliki. Zanimalo nas je, 

ali med tremi globinami saditve obstajajo razlike v številu gomoljev na vrhu grebena (slika 

22). 

 

 

Slika 22: Število zelenih gomoljev od 10 rastlin na vrhu grebena pri treh različnih globinah saditve v letu 

2008 

 

 

Pri najplitkejši globini saditve (0 cm) je bilo več zelenih gomoljev na vrhu grebena kot pri 

drugih dveh globinah (5 in 10 cm). V letu 2008 je bilo pri globini saditve 0 cm na vrhu 

grebena 15 zelenih gomoljev od 10 rastlin.. Pri globini saditve 5 cm je bilo v letu 2008 

število zelenih gomoljev na vrhu grebena minimalno (0,3). Zelenih gomoljev na vrhu 

grebena pri globini saditve 10 cm praktično ni bilo (slika 22). 
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4.1.6 Položaj zelenih gomoljev na stranicah grebena 

 

Število zelenih gomoljev ob stranicah grebena pri treh globinah saditve je predstavljeno na 

sliki. Zanimalo nas je, ali so med tremi globinami saditve razlike v številu zelenih 

gomoljev ob stranicah grebena od 10 rastlin (slika 23). 

 

 

Slika 23: Število zelenih gomoljev od 10 rastlin ob stranicah grebena pri treh globinah saditve v letu 2008 

 

 

Pri globini saditve 0 cm je bilo več zelenih gomoljev ob stranicah grebena od 10 rastlin kot 

pri drugih dveh globinah. V letu 2008 je bilo pri tej globini saditve 9,3 zelenih gomoljev ob 

stranicah grebena. Pri globini saditve 5 cm je bil v letu 2008 1 zelen gomolj ob stranicah 

grebena. Zelenih gomoljev ob stranicah grebena pri globini saditve 10 cm sploh ni bilo 

(slika 23). 
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4.1.7 Pridelek zelenih gomoljev > 40 mm 

 

Na sliki 24 je prikazan pridelek zelenih gomoljev, večjih od 40 mm, pri treh globinah 

saditve.  

 

 

Slika 24: Pridelek zelenih gomoljev, večjih od 40 mm, pri treh globinah saditve v letu 2008 

 

 
 

Pri globini saditve 0 cm je bil pridelek  zelenih gomoljev največji in je znašal 7462 kg/ha.  

Pri globini 5 cm se količina zelenih gomoljev močno zmanjša in znaša 195 kg/ha, pri 

globini 10 cm pa zelenih gomoljev skoraj ni bilo (slika 24) 
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4.1.8 Odstotek zelenih gomoljev > 40 mm 

 

Slika 25 prikazuje odstotek zelenih gomoljev, večjih od 40 mm, pri treh globinah saditve. 

 

 

Slika 25: Odstotek zelenih gomoljev, večjih od 40 mm, pri treh globinah saditve v letu 2008 

 

Pri globini saditve 0 cm je bil odstotek zelenih gomoljev največji in je znašal 13,0 %. Pri 

globini 5 cm se odstotek zelenih gomoljev močno zmanjša in znaša 0,4 %, pri globini 10 

cm pa zelenih gomoljev ni bilo (slika 25). 
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4.1.9 Tržni pridelek 

 

Na sliki 26 je prikazan trţni pridelek gomoljev, večjih od 40 mm, pri treh globinah saditve 

krompirja. Zanimalo nas je, ali se med tremi globinami saditve pojavijo razlike v trţnem 

pridelku. 
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Slika 26: Trţni pridelek gomoljev, večjih od 40 mm, pri treh globinah saditve v letu 2008 

 

V letu 2008 med tremi globinami saditve ni bilo bistvenih razlik v trţnem pridelku 

gomoljev (slika 26). 
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4.1.10 Netržni pridelek 

 

Analizirali smo netrţni pridelek krompirja pri treh različnih globinah saditve (slika 27). 

Med netrţni pridelek spadajo gomolji, manjši od 40 mm, in vsi zeleni gomolji.  
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Slika 27: Netrţni pridelek gomoljev, večjih od 40 mm, pri treh globinah saditve v letu 2008 

 

 

Pri globini saditve 0 cm je bila količina netrţnih gomoljev najvišja in je znašala 15.432 

kg/ha Pri globini 5 cm se količina netrţnih gomoljev skoraj prepolovi in znaša 6967 kg/ha.  

Pri globini 10 cm smo pridelali najmanj netrţnega pridelka, in sicer 6201 kg/ha (slika 27). 
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI 

5.1 RAZPRAVA 

 

Pri poskusu z globinami saditve smo uporabili tri globine saditve, in sicer 0 cm, 5 cm in 10 

cm. Ob saditvi smo izvedli končno oblikovanje grebenov. Neto površina prečnega preseka 

grebena (PPG) je površina nad nivojem semenskega gomolja. Največja je bila pri globini 

saditve 10 cm (917 cm
2
), najmanjša pa pri globini saditve 0 cm (426 cm

2
). Pri globini 

saditve 5 cm je bila površina prečnega preseka 668 cm
2
. Ta površina je pomembna za 

poznejši poloţaj gomoljev v grebenu, saj krompir večino novih gomoljev nastavlja nad 

nivojem semenskega gomolja (Bailey, 1957). V zadnjem času se uporabljajo grebeni z 

veliko neto površino nad 900 cm
2
, predvsem pri sortah s širokim horizontalnim razponom 

gomoljev in pridelki nad 50 t/ha (Kouwenhoven in sod., 2003; Gerighausen, 1994). V 

našem poskusu smo takšno neto površino prečnega preseka grebena dosegli le pri globini 

saditve 10 cm. V preteklosti  so prevladovali grebeni s površino prečnega preseka okoli 

600 cm
2
 (Kouwenhoven, 1978). 

 

Najmanjša oddaljenost semenskega gomolja je bila največja pri globini saditve 10 cm. Ta 

oddaljenost predstavlja najmanjšo razdaljo semenskega gomolja od roba grebena in v 

strokovni literaturi ni omenjena. Pri globini saditve 10 cm je znašala 18 cm, pri globini 

saditve 0 cm pa le 9 cm. Kouwenhoven (1970) ter Bohl in Love (2005) ugotavljajo, da so 

pri plitvi saditvi novi grebeni bliţje površini grebena in zato lahko pozelenijo. 

 

Za vznik pri treh globinah saditve smo upoštevali število dni od saditve do vznika 50 % 

rastlin. Pri globinah saditve 0 in 5 cm (2 do 4 dni) je bil vznik  zgodnejši kot pri globini 

saditve 10 cm. Rezultati se ne skladajo z rezultati Kouwenhovna (1970), ki je ugotovil 

hitrejši vznik pri globlji saditvi zaradi višje vsebnosti vlage v tleh. Rezultati so 

primerljivejši z rezultati Paveka in Thorntona (2009) ter Bohla in Lova (2005), ki so 

ugotovili kasnejši vznik pri globlji saditvi. Tudi Bugarčić (2000) navaja, da je pri plitvejši 

saditvi vznik hitrejši. 

 

Pridelek zelenih gomoljev (> 40 mm) se je zmanševal z globino saditve. Največji je bil pri 

globini saditve 0 cm (7462 kg/ha), medtem ko pri drugih dveh globinah ni presegal 550 

kg/ha. Podobno je bilo tudi z odstotkom zelenih gomoljev (> 40 mm). Pri globini saditve 0 

cm je znašal 13 %, medtem ko pri globinah saditve 5 cm in 10 cm ni presegel 1 %. V tujini 

je bilo narejenih nekaj raziskav o vplivu globine saditve na pridelek in odstotek zelenih 

gomoljev. Naši rezultati se ujemajo z rezultati Kouwenhovna (1970), Bohla in Lova 

(2005), Stalhama in sodelavcev (2001), Paveka in Thorntona (2009) ter Lewisa in 

Rowberryja (1973), ki so ugotovili niţji odstotek zelenih gomoljev pri globlji saditvi.  

 

Pri globini saditve 0 cm je bilo večje število zelenih gomoljev na vrhu grebena (12) kot pri 

drugih dveh globinah saditve (pri 5 in 10 cm), ko sta ostala zelena po 2 gomolja. Podobno 

je bilo tudi z zelenimi gomolji ob stranicah grebena. Ob stranicah grebena je bilo pri 

globini saditve 0 cm 7 zelenih gomoljev, pri drugih dveh globinah saditve pa manj kot 2. 

Če pri globini saditve 0 cm primerjamo razmerje v odstotku zelenih gomoljev glede na vrh 

in stranico grebena, dobimo razmerje 60:40. Ti rezultati se do neke mere ujemajo z 
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rezultati Kouwenhovna in sodelavcev (2003), ki so ugotovili, da se nahaja na vrhu grebena 

v povprečju 60 % zelenih gomoljev. Kouwenhoven in Perdok (2000) tudi navajata, da 

gomolji potiskajo zemljo ob stranicah in ob vrhu navzven, zaradi česar nastanejo razpoke 

na grebenu. Skozi te razpoke pride do gomoljev sončna svetloba, ki povzroči nastanek 

zelenih gomoljev. To velja predvsem za teţka glinasta tla, medtem ko v našem poskusu na 

lahkih tleh nismo opazili razpok na grebenih. Drugih primerljivih raziskav glede poloţaja 

zelenih gomoljev ni. 

 

V trţnem pridelku gomoljev v letu 2008 ni bilo razlik med tremi globinami saditve. Pri 

globini saditve 0 cm je bil višji netrţni pridelek, kot pri drugih dveh globinah (5 in 10 cm). 

Rezultati se delno ujemajo z ugotovitvami Kouwenhovna (1970), ki navaja, da je trţni 

pridelek naraščal z globino saditve. V našem poskusu se je razlikoval v primerjavi z 

globino saditve 0 cm, ni pa bilo razlik med globino saditve 5 in 10 cm. Rezultati so 

primerljivejši z rezultati Paveka in Thorntona (2009), ki sta ugotovila višji trţni pridelek 

pri globljih saditvah v primerjavi s plitvejšo saditvijo (10 cm od vrha grebena). Stalham in 

sodelavci (2001) niso ugotovili razlik v trţnem pridelku med različnimi globinami saditve. 

Po drugi strani sta Bohl in Love (2005) ugotovila zmanjšanje pridelka pri globini saditve 

23 cm od vrha grebena pri dveh sortah krompirja, tj. Russet Burbank in Frontier Russet, 

medtem ko pri sorti Shepody ni bilo razlik v primerjavi z globino saditve 8 in 15 cm. V 

našem poskusu pri najgloblji saditvi (10 cm) ni prišlo do zmanjšanja pridelka v primerjavi 

s plitvo saditvijo (0 cm). 

 

Zanimala nas je tudi pokritost gomoljev z zemljo v grebenu pred izkopom. Zato smo 

izračunali najmanjšo oddaljenost gomoljev pred izkopom. Ugotovili smo, da je bila 

najmanjša oddaljenost gomoljev pred izkopom pri globini saditve 0 cm najniţja, pri globini 

saditve 10 cm pa najvišja. Pri globini saditve 0 cm je oddaljenost znašala le malo nad 30 

mm, medtem ko je pri globini saditve 10 cm znašala 90 mm. Najmanjša oddaljenost je bila 

pri globini saditve 5 cm med globinama saditve 0 in 10 cm. V tuji literaturi je zelo malo 

podatkov o najmanjši pokritosti gomoljev pred izkopom krompirja. Kouwenhoven in 

sodelavci (2003) ugotavljajo, da kadar znaša vertikalna pokritost gomoljev z zemljo pred 

izkopom 7 cm, ni nevarnosti za nastanek zelenih gomoljev. To je glede na naš poskus v 

celoti mogoče pri globini saditve 10 cm in delno pri globini saditve 5 cm.  
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5.2 SKLEPI 

 

 V poskusu sta se kot najprimernejši izkazali globini saditve 5 in 10 cm. 

 Pri globini saditve 10 cm je bila ob osipanju največja neto površina prečnega preseka 

grebena nad semenskim gomoljem. 

 Najmanjša oddaljenost semenskega gomolja od roba grebena je bila pri globini 

saditve 10 cm največja. 

 Pri globinah saditve 0 in 5 cm je bil vznik rastlin zgodnejši kot pri globini saditve 10 

cm. 

 Pridelek in odstotek zelenih gomoljev > 40 mm je bil pri globini saditve 0 cm večji 

kot pri drugih dveh globinah. 

 Število zelenih gomoljev od 10 rastlin na vrhu in ob stranicah grebena je bilo pri 

globini saditve 0 cm večje kot pri drugih dveh globinah. 

 Pri globini saditve 0 cm je bil najvišji netrţni pridelek gomoljev. 

 Med tremi globinami saditve ni bilo razlik v trţnem pridelku. 

 najmanjša oddaljenost gomoljev pred izkopom je  bila najvišja pri globini saditve 10 

cm. 

 Krompir smo izkopali strojno in ugotovili, da globina saditve ne vpliva na mehanske 

poškodbe gomoljev, saj pri nobeni globini ni bilo poškodovanih gomoljev. 

 Globina sajenja vpliva na oranje gomoljev iz zemlje, saj moramo z vsakim cm 

povečane globine presejati 80 m³ zemlje več. 
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6 POVZETEK 

 

V praksi prevladuje plitva globina saditve (0 cm), ki omogoča čimprejšnji vznik. Krompir 

okopavamo in osipavamo pred vznikom ali po vzniku pribliţno 1 mesec ali več po saditvi. 

Ob tem je predvsem pri sortah z velikimi pridelki preslaba pokritost gomoljev z zemljo, 

kar privede do visokega deleţa zelenih gomoljev. Pri novejšem načinu osipavanja, ko gre 

za istočasno saditev in oblikovanje končnih grebenov (način G+S+O), mora biti globina 

saditve precej večja, kot je navada v praksi. Končni greben je oblikovan takoj ob saditvi in 

mora prestati daljše časovno obdobje do izkopa krompirja, kot če je oblikovan 1 mesec ali 

več po saditvi. V zadnjem času prevladujejo sorte, ki lahko v ugodnih pogojih doseţejo 

tudi več kot 60 t/ha in zato zahtevajo globljo saditev. Prav tako moramo saditi globlje sorte 

z večjim horizontalnim in vertikalnim razponom. Poleg tega tudi ne vemo, kakšna bo 

pokritost gomoljev pri globlji saditvi pri novejšem načinu saditve in oblikovanja grebenov 

(G+S+O). O tem je zelo malo podatkov. Predvidevamo, da bo pri globlji saditvi tudi 

poloţaj gomoljev globlje v grebenu in da bo na voljo več prostora za rast gomoljev.  

 

Zaradi vseh naštetih dejstev smo pri načinu G+S+O uporabili tri globine saditve, in sicer 0 

cm, 5 cm in 10 cm. Globina saditve 0 cm pomeni, da je bil ob saditvi vrh semenskega 

gomolja poravnan z nivojem tal pred saditvijo. Pri globinah saditve 5 cm in 10 cm je bil 

vrh semenskega gomolja oddaljen 5 cm oziroma 10 cm od nivoja tal ob predsetveni 

pripravi. Saditev in končno oblikovanje grebenov smo izvedli sočasno z avtomatskim 

sadilnikom za krompir s pritjenim osipalnikom za končno oblikovanje grebenov. Na 

sprednji tritočkovni sistem je bil pripet osipalnik, ki odriva zrahljano zemljo stran od koles 

traktorja. Globino saditve smo spreminjali z nastavitvijo sadilnega lemeţa na nosilnem 

ogrodju. Grebeni so bili enake oblike s širino vrha 20 cm. Zanimal nas je vpliv globine 

saditve na pokritost gomoljev z zemljo v grebenu, na pridelek in odstotek zelenih 

gomoljev, večjih od 40 mm, na trţni in netrţni pridelek itd. Poleg tega smo ţeleli ugotoviti, 

ali z globino saditve linearno narašča tudi pokritost gomoljev z zemljo pred izkopom in 

kakšna je najmanjša oddaljenost gomoljev od roba grebena. 

 

Poskus je bil zasnovan v obliki naključnih blokov s tremi ponovitvami. Dolţina posamezne 

parcele je bila 5 m in širina 4,5 m (6 vrst z medvrstno razdaljo 75 cm). Vse meritve smo 

izvedli na notranjih dveh vrstah (na 3. in 4. vrsti). Med bloki je bil prehod dolţine 10 m 

zaradi laţjega prehoda traktorja in strojev. Poskus smo izvedli leta 2008 v Zaborštu pri 

Ljubljani na lahkih tleh. 

 

Če strnemo vse rezultate o globini saditve, lahko rečemo, da je najprimernejša globina 

saditve 10 cm. Pri globini saditve 10 cm je najboljša pokritost gomoljev z zemljo ţe ob 

osipanju in največja neto površina prečnega preseka grebena. Tudi pred izkopom je pri tej 

globini saditve največja pokritost gomoljev z zemljo, ki je izraţena z najmanjšo 

oddaljenostjo gomoljev od roba grebena. Vse navedeno se je pokazalo v nizkem pridelku 

in odstotku zelenih gomoljev, večjih od 40 mm. Edina slabost pri tej globini saditve je 

poznejši vznik v primerjavi z globinama saditve 0 cm in 5 cm ter večja količina zemlje, ki 

jo mora pri spravilu pridelka izkopati lemeţ pri kombajnu. Globina sajenja vpliva na oranje 

gomoljev iz zemlje, saj moramo z vsakim cm povečane globine presejati 80 m³ zemlje več.  
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Globina saditve 10 cm je primerna za sorte, ki oblikujejo veliko število gomoljev, za sorte 

s pridelki nad 50 t/ha, z velikim vertikalnim in horizontalnim razponom gomoljev, pri 

sortah, ki nastavljajo gomolje višje v grebenu ter za postopek, pri katerem končno 

oblikovanje grebenov opravimo sočasno s saditvijo, kot je bilo to v našem poskusu. 

Globina saditve 5 cm je bila primerljiva z globino saditve 10 cm v nizkem pridelku in 

odstotku zelenih gomoljev. Prednost te globine saditve v primerjavi z globino saditve 10 

cm je v hitrejšem vzniku in manjši količini zemlje, ki jo mora izkopati lemeţ pri kombajnu 

za krompir. Ta globina saditve bi bila primerna za sorte, ki nastavljajo gomolje globlje v 

grebenu, ter tiste z manjšim horizontalnim in vertikalnim razponom gomoljev ter z 

nekoliko niţjimi pridelki. Globina saditve 0 cm se je v vseh pogledih izkazala kot 

najslabša. Pri tej globini saditve je premajhna pokritost z zemljo v grebenu ţe ob osipanju 

ter premalo prostora za rast in razvoj gomoljev. To je še posebej očitno ob izkopu, ko je pri 

tej globini saditve najvišji pridelek in odstotek zelenih gomoljev. To se odraţa tudi na 

večjem pridelku netrţnih gomoljev. Morebiti bi bila ta globina saditve primerna samo za 

zelo zgodnje in zgodnje sorte zaradi hitrejšega vznika in manjšega pridelka gomoljev, ki ne 

potrebujejo toliko prostora v grebenu. To bi bilo treba preveriti v nadaljnjih poskusih. Za 

rodovitne srednje pozne in pozne sorte ta globina saditve ni primerna. Poskus z globinami 

saditve bi bilo treba nadaljevati v naslednjih letih še na drugih sortah, na različnih tleh in v 

različnih vremenskih pogojih. Tako bi dobili še jasnejšo sliko o vplivu globine saditve na 

poloţaj gomoljev v grebenu. Poleg tega bi bilo treba pozornost nameniti količini zemlje, ki 

jo mora izkopati kombajn, potrebni vlečni in pogonski moči, obrabi lemeţa in storilnosti 

kombajna pri treh globinah saditve. 
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PRILOGA A 

 
Varstvo krompirja pred boleznimi in škodljivci 

 

ZABORŠT 2008 Fitofarmacevtsko 

sredstvo 

Odmerek Zatiranje 

26. 5. 2008 PLATEEN 2,0 kg/ha Ozkolistni in širokolistni 

pleveli 

20. 6. 2008 ANTRACOL 

COMBI 

ACTARA 

NU-FILM 

2,5 kg/ha 

80 g/ha 

50 ml/100 l vode 

Kromp. plesen 

Kolor. hrošč 

Močilo 

25. 6. 2008 MELODY DUO 

SHIRLANE 

MOSPILAN 

2,5 kg/ha 

0,4 l/ha 

125 g/ha 

Kromp. plesen 

Kolor. hrošč 

Močilo 

30. 6. 2008 MELODY DUO 

SHIRLANE 

ALGOPLASMIN 

NU-FILM 

2,5 kg/ha 

0,4 l/ha 

400 g/100 l vode 

50 ml/100 l vode 

Kromp. plesen 

Kromp. plesen 

Listno gnojilo 

Močilo 

3. 7. 2008 MELODY DUO 

SHIRLANE 

ALGOPLASMIN 
NU-FILM 

2,5 kg/ha 

0,4 l/ha 

400 g/100 l vode 
50 ml/100 l vode 

Kromp. plesen 

Kromp. plesen 

Listno gnojilo 
Močilo 

10. 7. 2008 TATTOO 

SHIRLANE 

MOSPILAN 

ALGOPLASMIN 

NU-FILM 

4 l/ha 

0,4 l/ha 

125g/ha 

400 g/100 l vode 

50 ml/100 l vode 

Kromp. plesen 

Kromp. plesen 

Koloradski hrošč 

Listno gnojilo 

Močilo 

17. 7. 2008 TATTOO 

SHIRLANE 

ALGOPLASMIN 
NU-FILM 

4 l/ha 

0,4 l/ha 

400 g/100 l vode 
50 ml/100 l vode 

Kromp. plesen 

Kromp. plesen 

Listno gnojilo 
Močilo 

29.7. 2008 ACROBAT 

SHIRLANE 

ALGOPLASMIN 

ACTARA 

MATCH 

2,5 kg/ha 

0,4 l/ha 

400 g/100 l vode 

80 g/ha 

0,3 l/ha 

Kromp. plesen 

Kromp. plesen 

Listno gnojilo 

Koloradski hrošč 

Koloradski hrošč 

2. 8. 2008 ACROBAT 

SHIRLANE 

ALGOPLASMIN 

2,5 kg/ha 

0,4 l/ha 

400 g/100 l vode 

Kromp. plesen 

Kromp. plesen 

Listno gnojilo 

7. 8. 2008 ACROBAT 
SHIRLANE 

2,5 kg/ha 
0,4 l/ha 

Kromp. plesen 
Kromp. plesen 

14. 8. 2008 MELODY DUO 

ELECTIS 

NU FILM 

ACTARA 

MATCH 

2,5 kg/ha 

1,8 kg/ha 

50 ml/100 l vode 

80 g/ha 

0,3 l/ha 

Kromp. plesen 

Kromp. plesen 

Močilo 

Kol. hrošč 

Kol. hrošč 

21. 8. 2008 ELECTIS 

NU-FILM 

1,8 kg/ha 

50 ml/100 l vode 

Kromp. plesen 

Močilo 

4. 9. 2008 BASTA 

SHIRLANE 

3 l/ha 

0,4 l/ha 

Desikacija 

Kromp. plesen 
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VPLIV GLOBINE SAJENJA KROMPIRJA (Solanum 
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DIPLOMSKO DELO 
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