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1 UVOD 

Kmetijstvo je kakor vse gospodarske panoge vpeto v procese globalizacije, ki ustvarja 
veliko večji trg, a je konkurenčno zahtevnejši in težavnejši v primerjavi z nekdanjimi 
zaprtimi lokalnimi nacionalnimi trgi posameznih držav. Na podjetniški ravni se morajo 
pridelovalci preizkušati na novih trgih, tekmovati z novimi akterji in uporabljati nova 
orodja virtualnega sveta.  
Slovensko sadjarstvo ima mnoge šibke točke, med katerimi  prevladujejo premajhna 
koncentracija in specializacija pridelave, zaostajanje intenzivnosti pridelave glede na 
povprečje držav EU ter slaba pestrost sadnih vrst. V Sloveniji najpomembnejše sadne vrste 
(jabolka, hruške, breskve) prekrivajo preko 89 % vseh površin intenzivnih sadovnjakov. 
Zaradi primernih naravnih danosti je najpomembnejša sadna vrsta jablana, ki predstavlja 
72 % celotnih površin intenzivnih sadovnjakov (SURS 2008). Tako pridelek namiznih 
jabolk močno presega potrebe domačega trga tudi v primeru večjega izpada zaradi pozebe, 
suše ali izmenične rodnosti, kar pomeni, da mora biti trženje pridelka izvozno naravnano 
(Gutman Kobal 2002).  Zato ima prava in zgodnja informacija o količini pridelka še toliko 
večjo vrednost. 
Jablana predstavlja s povprečno letno proizvodnjo 10 milijonov ton jabolk 
najpomembnejšo listopadno sadno vrsto v EU 25 (Anonymus 2006). Vendar pa znatna 
letna nihanja v kakovosti in količini zahtevajo vedno znova načrtovanje obiranja in 
skladiščenja ter praviloma vplivajo na kreiranje sezonskih in letnih tržnih cen (Lambrechts, 
2001, Ramos in Lieberz 2003). 
Zgodnja napoved pridelka jabolk je izrednega pomena zaradi organizacije obiranja, 
priprave hladilniškega prostora, izbire sadja za daljše skladiščenje in določanja prodajnih 
poti ter cen. 
Spremljanje in napoved pridelka sadja tako spada med pomembne nacionalne projekte 
kmetijstva. 
V hudem konkurenčnem boju bodo zato obstali tisti, ki bodo znali dobro izkoristiti zgodnje 
in še dovolj natančne informacije, med te pa za sadjarje nedvomno spada tudi zgodnja 
ocena pridelka jabolk.  
Oceno zgodnje napovedi pridelka sadja v Sloveniji je potrebno po letu 1995 izvesti po 
enotni metodi evropskega programa Prognosfruit, ki je sestavni del celotnega sistema 
evidence in kontrole pridelovanja sadja v okviru Evropske unije. Za izvedbo projekta 
zgodnje ocene pridelka je zadolžen Odbor za sadjarstvo pri COPA COGECA. V okviru 
projekta Prognosfruit članice EU opravijo prvo oceno pridelka. Gre za skupen projekt 
evropskih sadjarjev, ki so se zaradi težav pri prodaji in s tem povezanega padanja cen 
odločili za sodelovanje in medsebojno izmenjavo podatkov, da bi tako lažje načrtovali 
prodajne aktivnosti skozi prodajno sezono, pripravljali ustrezne programe obnov nasadov 
in predloge za nosilce kmetijske politike.  
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1.1 Dosedanje metode napovedovanja pridelka 
 

1.1.1 Napoved pridelka jabolk  

 
Za napovedovanje pridelka uporabljamo v praksi več metod. Pri jabolkih, hruškah in 
kutinah v juliju na naključno izbranih drevesih preštejemo plodove in njihovo število 
pomnožimo s povprečno težo plodov ob obiranju. Pomanjkljivost te metode je v tem, da je 
težko izbrati pravilen vzorec za opazovanje zaradi neizenačenosti dreves v nasadu in da je 
delo zelo obsežno zaradi velikega števila sort, različnih podlag, nasadov različnih starosti 
ipd. Vse to pa vpliva na različno težo plodov (Gvozdenović 1989).  
 
Fehrman in sod. (1978 cit. po Gvozdenović 1989) priporočajo, da bi ugotavljali rodnost 
dreves jabolk v odvisnosti od variabilnosti, velikosti in rodnosti dreves tako, da  iz nasada 
izenačene kondicije izberemo devet dreves od šestdesetih. Največkrat se vzame 24 vzorcev 
(dreves). Ta drevesa označimo in na njih ocenjujemo pridelek v naslednjih letih. Oceno 
opravimo od konca junija do tri tedne pred obiranjem. Pridelek na drevo izračunavamo po 
naslednji formuli: 
 

1000
31*30*29)( zzzkgdrevonaPridelek =                                                                           (1.1) 

 
Po kateri je: 
 
z29                     – število plodov na drevo 
z30                     – povprečna masa plodu (g)  
z31               – koeficient mase posameznih plodov, na primer 0,9 ali 1,2 (odvisno od 
starosti drevesa, obilnosti pridelka, podlage, namakanja ipd.). Koeficient mase plodu je na 
primer 0,9 povprečne mase plodu, če je pridelek obilen, nasad nenamakan, ali s starih 
dreves, in 1,2, če je pridelek majhen ali iz mladih dreves, namakanih in na podlagi  M9. Pri 
končni oceni pridelka moramo poznati tudi povprečne mase plodov (preglednica 1).  
 
Preglednica 1: Razmerje med premerom plodu, maso in številom plodov na kg pri različnih 
sortah  

Premer plodu 
(mm) 

Masa plodu 
(g) 

Število 
plodov za 

1 kg 
Sorte 

65 120 8 ‘Carjevič’ 

70 145 7 ‘Rubinette’ 

75 180 6 ‘Gala’,  ‘Elstar’ 

80 215 5 ‘Zlati delišes’, 
‘Idared’ 

85 260 4 ‘Boskop’, ‘Jonagold’ 

(Lind s sod. 2001) 
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Do sedaj so se v srednjeevropskem prostoru za zgodnjo napoved pridelka največ 
uporabljale različne variante Winterjeve metode (Winter 1986, Lambrechts 2001). Stajnko 
s sod. (2004) je za napoved pridelka jabolk predlagal različne metode s pomočjo analize 
digitalnih fotografij dreves, ki je zamudno štetje plodičev na terenu zamenjalo z digitalnim 
fotografiranjem in računalniško analizo fotografij. Še boljše rezultate je Stajnko s sod. 
(2004) dosegel z uporabo termalne kamere. Variabilnost rezultatov (uspešnosti napovedi) 
pa še vedno dopušča prostor za nadaljnje izboljšave predvsem na področju same napovedi 
pridelka na podlagi s kamero izmerjenih parametrov.  
 
 
1.1.2 Bavendorfska (Winterjeva) metoda napovedovanja pridelka jabolk 

 
 

V zahodni Evropi (Nemčija – Bodensee, Švica in Avstrija) uporabljajo Bavendorfsko 
metodo, ki je naslednica Winterjeve metode kompleksne napovedi. Winter meni, da je 
pridelek rezultat treh dejavnikov in na podlagi teh dejavnikov se pridelek tudi izračunava. 
To so rodna zmogljivost drevesa, srednja gostota rodnosti in srednja teža plodu. Na podlagi 
mase plodov obranih dvajset dni pred obiranjem je ocena zelo zanesljiva, saj se masa 
plodov poveča le še za 0,5 do 1,5 %. 
 
Winter (1976) in sod. z Inštituta v Bavendorfu so konec 60-ih let začeli z razvojem modela 
FRUZU, iz katerega sta se kasneje razvila modela FRUPRO (Winter 1979) in FRUPRO-1 
(Winter 1986). Nadaljnje razvijanje teh dveh modelov pa je dalo končni Bavendorfski 
model oziroma BIOS model (Welte 1990) za napoved pridelka jabolk in hrušk, ki se je 
uveljavil in obdržal do danes.  
Ena prvih ugotovitev, ki jih je zaznal Winter (1976), govori, da je odločilen problem 
napovedi pridelka pri sadnem drevju obloženost na drevesu samem in ne vprašanje 
organizacije in natančnosti vzorčenja. Vse ostalo, kot na primer naključna izbira dreves, 
zagotovitev zanesljivega katastra sadovnjaka in izračun celotne napovedi, lahko prav tako 
povzroči odstopanje napovedi. Kljub nekaterim spremembam, ki jih je doživela prvotna 
Winterjeva metoda, je le-ta še vedno zastarela, saj zahteva mnogo delovnih ur, čas opravila 
pa sledi takoj za pomembnejšim tehnološkim delom v nasadu – to je ročnim redčenjem 
plodov. Mnogo držav  opravi oceno pridelka po Winterjevi metodi in jo upošteva tudi kot 
dosežen  pridelek, na kar opozarja Ellinger (2007).  
  
1.1.2.1 Parametri Bavendorfske metode 
 
Bavendorfska metoda temelji na dveh predpostavkah; kako gosta je obloženost s plodovi 
na določeni površini rodnega lesa in kakšno težo doseže sadje v določenih rastnih 
razmerah. Na teh osnovah Bavendorfska metoda ocenjuje pridelek celotne regije oziroma 
območja. 
 
Za natančnejšo oceno pridelka pa Bavendorfska metoda zajema še naslednje dejavnike: 
– kapaciteto rodnosti drevesa, 
– gostoto sajenja (odvisna je od sorte, podlage in ekoloških vplivov), 
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– končno velikost plodov, ki jo pogojujejo tehnologija pridelave, sorta in podlaga, 
– vzgojno obliko, 
– višino dreves,  
– kapaciteto dreves za pridelek. 
 
 
Kapaciteta rodnosti drevesa 
 
Zmožnost rodnosti dreves ni premosorazmerna z volumnom njihovih krošenj, saj imajo 
drevesa z veliko krošnjo v primerjavi z volumnom dreves z malo krošnjo celo manjše 
kapaciteto rodnosti. Vendar obstaja enostavna linearna zveza med kapaciteto rodnosti in 
površino silhuete krošnje, zato se kapaciteta pridelka izračuna iz srednjega premera krošnje 
in njene srednje višine ter izrazi v kvadratnih metrih (slika 1). Pri vzdolžnih krošnjah se 
najprej iz srednje vrednosti vzdolžnega in prečnega premera izračuna srednji premer in 
nato  pomnoži z višino krošnje. Seštevek vseh kapacitet posameznih dreves na hektarju pa 
je kapaciteta dreves na hektar (Winter 1976). Tako velja, da: 
- nasadi dosežejo polno kapaciteto pridelka dreves med 4000 in 5000 m2/ha; 
- kapaciteta pridelka dreves nad 5000 m2/ha zmanjšuje osvetljenost krošnje in posledično 

nastavek plodov in njihovo kvaliteto; 
- kapaciteta pridelka dreves  pod 4000 m2/ha ne izkorišča v polni meri možne rodnosti.  
 

 
 
Slika 1: Izračun kapacitete rodnosti drevesa (Köhne 1985, str.2) 

 
S poznavanjem krivulje rasti posamezne sorte na različnih podlagah in z merjenjem 
dolžine vrst se iz katastra nasada izračuna kapaciteta pridelka celotnega nasada. 
Računalnik za vsak nasad iz starosti dreves, moči rasti, kombinacije cepitve in razmaka 
dreves izračuna velikost drevesa za vsako leto iz krivulje rasti in nato sešteje omenjene 
vrednosti. Pri tem lahko preveri, če so drevesa nekega nasada že zapolnila svoj rastni 
prostor in se njihove krošnje ne morejo več večati. Kdaj je stadij polne kapacitete 
izpolnjen, je odvisno od gostote nasada, moči rasti, cepljenja in sistema nasada (Winter 
1976). 
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Pred uporabo Bavendorfske (Winterjeve) metode mora imeti napovedovalec dobro 
predstavo o rasti dreves v posameznem sadjarskem območju. Odločilni vplivi so dolžina 
vegetacije posamezne sorte, tip in rodovitnost tal. Dobimo jo z merjenjem kapacitete 
rodnosti dreves in s kombinacijo rasti rodnega lesa in starosti. Iz katastra nasada 
potrebujemo še leto sajenja dreves, sorto, značilnost tal, razmak med drevesi, površino in 
število dreves v nasadu. Izračunavanje kapacitete rodnosti sledi v naslednjih letih. Faktor 
negotovosti so lahko v katastru neupoštevana krčenja. Manjkajoči podatki o novih nasadih 
zaradi nepomembnih začetnih pridelkov skorajda ne igrajo vloge. Končni rezultat 
izračunavanja kapacitete pridelka je različen glede na pridelovalno območje in sorto. 
 
 
Obloženost dreves s plodovi 
 
Obloženost posameznega drevesa je lahko velika, majhna ali celo nična, vendar se za 
natančno napoved v nekem letu ugotavlja srednja obloženost. Po junijskem trebljenju, ko 
se obloženost stabilizira, je potrebno ugotoviti obloženost s plodovi. Definirana je kot 
število plodov, ki je vidno v oddaljenosti treh metrov od drevesa v izrezu 0,36 m2.   
 
Takšno štetje vodi do zelo različnih rezultatov. Zato je potreben naključni poskus, ki 
ustreza statističnim pogojem naključnega izbora, in katerega obseg daje pričakovan, 
reprezentativen rezultat. Podrobnosti naključnega poskusa temeljijo na osnovnih 
statističnih pravilih, ki jim sledi tudi Bavendorfska metoda. 
 
Obloženost drevesa se ugotavlja s kukalom (slika 2), ki omeji in hitro določi površino 
štetja na določeni površini drevesa. Skoznjo se iz oddaljenosti treh metrov opazuje izrez z 
obema očesoma in prešteje število plodov. Velikost površine štetja je določena na 0,36 m2 

(kvadrat 60 cm x 60 cm oz. krog s premerom 67,7 cm).  
 

 
 

Slika 2: Način ugotavljanja obloženosti drevesa (Köhne 1985, str. 2) 
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Masa plodov 
 
Kapaciteta rodnosti drevesa ali celotnega nasada se lahko sorazmerno dobro izračuna že 
vnaprej, saj se obloženost med junijskim trebljenjem plodičev in obiranjem več ne 
spreminja, še zlasti, če je prezgodnje odpadanje predvideno. Rast ploda pa je lahko znatna 
še v zadnjih dnevih pred obiranjem, zato se napoved korigira na osnovi izkušenj.  
 
Pomembna oporna točka pri določitvi mase plodov je obloženost, ki je ugotovljena v 
vsakem vzorčnem nasadu. Kot je znano, je pri plodovih z večjo maso obloženost manjša in 
nasprotno. Te povezave so bile raziskane in vnešene v računalnik v obliki matematičnih 
formul. Pri računanju pridelka debeloplodnih sort se tako pri večji obloženosti avtomatsko 
upošteva manjša, srednja masa plodov.  
 
Negotovost glede srednje mase plodov se zmanjša, če se med rastjo premer plodov v 
nasadu kontrolira s pomočjo pomičnega merila. Pri tem moramo upoštevati načelo 
naključnega izbora, zato so meritve izvedene na štiridesetih plodovih v desetih do dvajsetih 
nasadih. S primerjavo pričakovanih vrednosti iz dolgoletnih merilnih vrst se tako kasneje 
lažje ugotavlja, ali je velikost plodov na dan meritve večja, manjša ali pričakovana. Pri 
večjih odstopanjih se zato ustrezno popravi pričakovana masa plodov ob obiranju.   
 
Pri napovedovanju pridelkov moramo upoštevati razdelitev sort glede debeline plodov, pri 
čemer delimo sorte v tri glavne skupine: 
 
– drobnoplodne sorte: ‘Gala’, ‘Topaz’, ‘Elstar’ 
– srednje debele sorte: ‘Zlati delišes’, ‘Idared’, ‘Braeburn’ 
– debeloplodne sorte: ‘Mutsu’, ‘Jonagold’, ‘Fuji’.   
 
Sorta ‘Elstar’ 
 
Poreklo: sorto je selekcioniral T. Visser s sod. (Ferree in Warrington, 2003). Nastala je leta 
1955 s križanjem ‘Ingrid Marie’ x ‘Zlati delišes’ na testni postaji Elst, ki je pod okriljem 
CPRO – DLO Wageningen – Nizozemska (Beber, 2001). V pridelavo so jo uvedli leta 
1975. V sadnem izboru za Slovenijo je uvrščena med glavne sorte. Zaradi okusnih in 
privlačnih plodov je pri nas in v tujini med najbolj priljubljenimi sortami. Mutanti: na voljo 
so številni mutanti ‘Red Elstar’, ‘Elstar’ Elshof, ‘Elstar de Belders’. Čas obiranja, užitna 
zrelost: v Sloveniji ga obiramo od konca avgusta do 10. septembra. V navadni kleti drži do 
decembra, v hladilnici pa pri 2 °C do februarja. Velikost in oblika: plodovi so srednje 
debeli, sploščeno okroglasti in precej izenačeni. Koža: gladka do nekoliko hrapava, z 
dozorevanjem dobijo plodovi voščeno prevleko, zlato rumene barve. Pecelj in pecljeva 
jamica: pecelj je večinoma dolg in tanek do nekoliko debelejši. Izrašča iz srednje globoke 
pecljave jamice, ki je bolj ali manj prekrita z rumeno rjavo do sivkasto zeleno rjo. Čaša in 
čašična jamica: čašična jamica je srednje plitva do srednje globoka. Čaša je srednje velika, 
večinoma odprta, tudi pol odprta ali zelo zaprta. Peščišče in pečke: peščišče je neizrazito, 
majhno do srednje veliko, ploščato pogosto pravilno in rahlo odprto. Seme je gluho in po 
obliki zašiljeno. Meso in okus: meso je zelenkasto rumeno do belkasto rumeno, čvrsto, 
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drobnozrnato. Okus je odličen, odlikuje ga harmonično razmerje med kislinami in sladkorji 
ter žlahtna aroma. Spada med najbolj kakovostne sorte (Viršček in Stopar 1998).  
 
Sorta ‘Zlati delišes’ 
 
Sorta izhaja iz naključnega sejanca, ki ga je okrog leta 1890 v Zahodni Virginiji odkril 
Anderson H. Mullins. Njena materina sorta je ‘Grimes golden’, opraševalec pa 
najverjetneje sorta ‘Golden reinette’. Zelo je občutljiva za škrlup, malo pa na pepelasto 
plesen in ognjevko. V svetovnem merilu je po deležu pridelave na drugem mestu, takoj za 
Rdečim delišesom. Je najpomembnejša starševska sorta pri različnih križanjih, tako da je 
genetsko vgrajena v številnih danes razširjenih sortah. Obstaja veliko tipov Zlatega 
delišesa. Ti se od izhodiščne sorte razlikujejo po načinu razraščanja (brstikasti tip) ali pa 
po deležu rjavosti na kožici, ki je pri tej sorti zelo moteča. Izmed brstikarjev naj omenimo 
goldspur, izmed tipov z manjšim deležem rjavosti pa ‘Zlati delišes’ klon B, Smoothee ter 
‘Zlati delišes’ Reinders. Reinders je nizozemski tip standardnega delišesa. Po pridelovalnih 
lastnostih je podoben tipu Smootheeju, od katerega je veliko manj občutljiv za porjavenje 
kožice. Zaradi slednjega je zelo primeren za nižinske lege, kjer je nevarnost porjavenja 
plodov največja. Plod je nagnjen k dokaj hitri izgubi čvrstosti mesa ter k nastajanju 
voščene prevleke. Čas zorenja je v tretji dekadi septembra.  
Pomembnost sorte tako v slovenskem kot evropskem merilu je glavni razlog njene 
uvrstitve v našo nalogo. Rumena barva plodov pa omogoča sorazmerno enostavno 
prepoznavanje in ločevanje plodov od podlage pri analizi slike. 
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Grafikon 1: Vpliv rezi na spreminjanje premera plodu sorte ‘Zlati delišes’ (Pohorski dvor 
2004)  
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Sorta ‘Jonagold’ 
 
Poreklo: triploidna sorta izvira iz križanja sort ‘Zlati delišes’ in ‘Jonatan’. V pridelavo so 
jo uvedli leta 1968. Spada med glavne sorte slovenskega sadnega izbora. Sorta bolje 
uspeva v zmerni  klimi in je razširjena v Evropi, na Japonskem, Avstraliji, ZDA in na 
Kitajskem. 
Mutanti: ta sorta na zahodnoevropskem trgu dosega visoko ceno z dobro obarvanimi 
plodovi. Mutanti se med seboj razlikujejo po odtenku pokrovne barve. 
Čas obiranja, užitna zrelost: plodovi so zreli v drugi polovici septembra, teden dni za 
Zlatim delišesom. Za doseganje boljše kakovosti je priporočljivo dva- do trikratno 
obiranje, saj se s tem izboljša obarvanost plodov (Beber 2001). Plodovi so uporabni od 
obiranja in v dobri sadni kleti zdržni do konca novembra ali decembra. Velikost in oblika: 
plodovi so debeli do zelo debeli. Oblika je okrogla, okroglasto kopasta, podolgovata. 
Plodovi so po obliki precej izenačeni. 
Koža: osnovna barva je ob obiranju rumenkasto zelena, v polni zrelosti pa svetlo rumena. 
Obseg in intezivnost pokrovne barve sta odvisni od vremenskih dejavnikov (osvetljenosti 
krošnje). Pri manj obarvanih plodovih je barva svetlejša. Razporejena je v obliki manjših 
lis. Na močno obarvanih plodovih je pokrovna barva temnejša. Prezreli plodovi imajo 
voščeno prevleko. Večinoma je koža gladka, redko rjasta. Pecelj in pecljeva jamica: pecelj 
je večinoma zelo dolg in srednje debel ter dlakav. Barva peclja je svetlo zelena ali svetlo 
rjava. Pri plodovih, ki so močneje obarvani, je pecelj rdečkaste barve. Čaša in čašična 
jamica: srednje velika do velika čaša je zaprta ali polodprta. Nahaja se v rebrasti, srednje 
globoki, različno široki čašični jamici. Peščišče in pečke: peščišče je majhno in večinoma 
zaprto. Seme je pogosto gluho. Meso in okus: meso je kremasto do rumenkasto, sočno in 
srednje čvrsto. Okus normalno velikih in obarvanih plodov je sladko-kisel s prijetno, 
srednje izraženo aromo. Plodovi so občutljivi za prevoze, zlasti če so prezreli. ‘Jonagold’ 
sodi med visoko kakovostne sorte (Viršček in Stopar 1998). 
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Grafikon 2: Vpliv rezi na spreminjanje premera plodu sorte  ‘Jonagold’  (Pohorski dvor 
2004)  
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Sorta ‘Braeburn’ 
 
Sorta izvira iz Nove Zelandije, kjer jo je kot naključnega sejanca leta 1952 odkril O. 
Moran. Nastala je po spontanem križanju sorte ‘Lady Hamilton’ z neznano očetovsko sorto 
(verjetno 'Koksovo oranžno reneto'). Je precej občutljiva za jablanov škrlup in manj za 
pepelasto plesen ter ognjevko.  
 
Po okusu sodi ‘Braeburn’ med sorte sladko-kislega okusa, po barvi (večina tipov in 
mutantov) pa med dvobarvna jabolka in se tako uvršča v skupino, ki je zelo priljubljena v 
srednji in severni Evropi. Po tržnih raziskavah v Nemčiji je ‘Braeburn’ sorta s stalno 
rastočim prodajnim deležem in se je dodobra utrdil na tretjem mestu (takoj za 
‘Jonagoldom’ in ‘Elstarjem’). Njegova priljubljenost na trgih Velike Britanije je predvsem 
posledica visoke trdote plodov (Zadravec in Beber 2007).  
 
Poleg omenjenih dobrih lastnostih pa ima tudi eno pomanjkljivost, to pa so ‘Braeburnove’ 
porjavitvene nepravilnosti. Pokažejo se šele med skladiščenjem in zlasti po njem. Njeni 
vzroki so vsaj delno v napačnih tehnoloških odločitvah med pridelavo. Čeprav za zdaj niso 
znane razlike v pogostosti pojava motnje med kloni, lahko z napačnim določanjem 
obiralnega okna močno povečamo nagnjenost plodov k njej (Zadravec in Beber 2007).  
   
Pri sorti ‘Braeburn’ je poznanih več različkov; 'Hidala Hillwell®', 'Roter Braeburn’, 
‘Braeburn Schneider', 'Joburn Aurora®', 'Mariri red®', 'Red field', ‘Lochbuie red Braeburn’, 
ki se od izhodiščne sorte razlikujejo predvsem po intenzivnosti in deležu krovne barve. Za 
nadaljnje sajenje v Sloveniji so pomembni le 'Mariri red®', 'Lochbuie red Braeburn’ in 
'Joburn aurora®'. Zori približno tri tedne za 'Zlatim delišesom', kar pri nas pomeni okoli 15. 
oktobra. Klon hillwell, ki smo ga uporabili v poskusu, je bil kot precej bolje obarvan tip 
standardnega ‘Braeburna’ odkrit v nasadih gospoda Hilla na Novi Zelandiji. Plod je 
rdečkaste, nekoliko sprane barve s poudarjenimi himerami na rumeni strani. Zaradi svoje 
značilne rasti in rdeče barve, ki jo računalnik težko loči od podlage, so rezultati štetja 
nekoliko slabši kot pri sorti ‘Zlati delišes’. 
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Grafikon 3: Vpliv rezi na spreminjanje premera plodu sorte ‘Braeburn’ (Pohorski dvor 
2004)  
 
Sorta ‘Fuji’ 
 
Poreklo: je japonska diploidna sorta, vzgojena je bila s križanjem sort ‘Ralls Janet’ in 
‘Delišes’. V pridelavo so jo uvedli leta 1962. Mutanti: zelo priljubljena sorta na Japonskem 
ima več kot sto mutantov, med njimi Naga-Fu 1, Naga-Fu 2, Naga-Fu 6, Naga-Fu 12, 
Yata-Ka, Kiku 8, Mori Ho Fu 1 in Aki-Fu. Čas obiranja, užitna zrelost: sorta zori v drugi 
polovici oktobra, dva do tri tedne za Zlatim delišesom. Plodove lahko ohranjamo sedem do 
osem mesecev, je zelo trpežna sorta. Velikost in oblika: plodovi so srednje drobni do 
srednje debeli, na manj obloženih drevesih tudi debeli. Oblika plodov je podolgovata, 
lahko tudi okrogla in precej nesimetrična. Koža: je gladka do rahlo hrapava. Ob obiranju je 
barva zelena do rumenkasto zelena, v skladišču prehaja v sprano rumeno barvo. Pecelj in 
pecljeva jamica: pecelj je večinoma srednje dolg in srednje debel ter na koncu zadebeljen. 
Pecljeva jamica je srednje široka do široka in srednje globoka ter nesimetrična. Čaša in 
čašična jamica: čaša je polzaprta ali zaprta in se nahaja v rahlo rebrasti čašni jamici. 
Peščišče in pečke: peščišče ima votlo os, ki je čebulaste oblike, njegova velikost je srednje 
velika. Seme je veliko, polno, po obliki široko do ovalno. Meso in okus: meso je 
rumenkasto do kremasto, čvrsto, zelo sočno, dobrega sladkega okusa (Viršček in Stopar 
1998). 
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1.2 Uspešnost dosedanjih napovedovanj 

1.2.1 Dosedanje napovedi pridelka jabolk z Winterjevo metodo 

 
 
Iz vsakoletnih poročil združenja Prognosfruit so razvidna odstopanja med napovedanim in 
dejansko obranim pridelkom v višini med -21,9 %  in +14,1 %  (Lambrechts 2001). 

Winter (1976) je bil prepričan, da je pri Bavendorski metodi manj kot ±5 % napak pri 
prognozi pridelka, če so vsi potrebni podatki dosledno vnešeni in če je kataster nasada 
pravilen. 

Po analizi podatkov šestih največjih evropskih držav pridelovalk jabolk iz poročil 
Prognosfruita (2005, 2006), Eurofela in Gain Reporta lahko ugotavimo (preglednice 2 do 
6) in grafikoni 4 do 8), da se odstopanje napovedi pridelka od kasnejšega dejanskega 
pridelka jabolk gibljejo med -14,1 % in 11 %. 

Preglednica 2: Napoved pridelka jabolk za šest največjih pridelovalk EU v letu 2002 

 
Država N2002 

(t) 
Pridelek 

2002 
(t) 

Odstopanje 
(t) 

Odstopanje 
napovedi 

 (%) 

 
I 

Povprečni 
indeks držav 

Italija  2.323.632 2.171.000 152.632 7,0 1,07 1,00 
Francija 1.972.241 1.966.000 6.241 0,3 1,00 1,00 
Nemčija  773.000 763.000 10.000 1,3 1,01 1,00 
Španija 686.584 646.000 40.584 6,3 1,06 1,00 
Nizozemska 355.000 370.000 -15.000 -4,1 0,96 1,00 
Belgija 306.960 349.000 -42.040 -12,0 0,88 1,00 
(Eurofel 2002, 2003) 
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 (Eurofel 2004, Hester in Cacho 2005) 

Grafikon 4: Indeks napovedi pridelka za šest največjih pridelovalk EU v letu 2002 

 
Iz niza štiriletnih napovedi pridelka jabolk za obdobje 2001–2005 je razvidno največje 
odstopanje napovedi od kasnejšega pridelka v letu 2003 (preglednica 6). V tem obdobju sta 
zaznani tudi največji absolutni odstopanji napovedi v Franciji in Belgiji. 
 

Preglednica 3: Napoved pridelka jabolk za šest največjih pridelovalk EU v letu 2003 

 
Država N2002 

(t) 
Pridelek 

2002 
(t) 

Odstopanje 
(t) 

Odstopanje 
napovedi 

 (%) 

 
I 

Povprečni 
indeks držav 

Italija  2.038.000 1.851.000 187.000 10,1 1,10 1,01 
Francija 1.918.000 1.728.000 190.000 11,0 1,11 1,01 
Nemčija  867.000 818.000 49.000 6,0 1,06 1,01 
Španija 655.000 680.000 -25.000 -3,7 0,96 1,01 
Nizozemska 385.000 405.000 -20.000 -4,9 0,95 1,01 
Belgija 274.000 319.000 -45.000 -14,1 0,86 1,01 
(Eurofel 2003, 2004) 

Povprečno odstopanje napovedi od kasnejšega pridelka jabolk, ki smo ga izračunali iz 
zgoraj omenjenih poročil organizacij za šest največjih pridelovalk jabolk v štiriletnem 
obdobju, znaša le  ±5,7 %. To pomeni, da je že povprečno odstopanje, ki smo ga 
izračunali, večje od verjetnega odstopanja ±5 %, ki ga navaja Winter za svojo metodo. 
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(Eurofel 2004, Hester in Cacho 2005) 

Grafikon 5: Indeks napovedi pridelka za šest največjih pridelovalk EU v letu 2003 
 

Preglednica 4: Napoved pridelka jabolk za šest največjih pridelovalk EU v letu 2004 

 
Država N2002 

(t) 
Pridelek 

2002 
(t) 

Odstopanje 
(t) 

Odstopanje 
napovedi 

 (%) 

 
I 

Povprečni 
indeks držav 

Italija  2.080.000 2.035.000 45.000 2,2 1,02 0,98 
Francija 1.782.000 1.708.000 74.000 4,3 1,04 0,98 
Nemčija  841.000 945.000 -104.000 -11,0 0,89 0,98 
Španija 549.000 553.000 -4.000 -0,7 0,99 0,98 
Nizozemska 435.000 435.000 0 0,0 1,00 0,98 
Belgija 324.000 356.000 -32.000 -9,0 0,91 0,98 
(Eurofel 2004, 2005) 
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(Eurofel 2004, Hester in Cacho 2005) 

Grafikon 6: Indeks napovedi pridelka za šest največjih pridelovalk EU v letu 2004 

 

Preglednica 5: Napoved pridelka jabolk za šest največjih pridelovalk EU v letu 2005 

 
Država N2002 

(t) 
Pridelek 

2002 
(t) 

Odstopanje 
(t) 

Odstopanje 
napovedi 

 (%) 

 
I 

Povprečni 
indeks držav 

Italija  2.145.000 2.071.000 74.000 3,45 1,04 1,00 
Francija 1.778.000 1.769.000 9.000 0,51 1,01 1,00 
Nemčija  915.000 925.000 -10.000 -1,09 0,99 1,00 
Španija 671.000 701.000 -30.000 -4,47 0,96 1,00 
Nizozemska 380.000 380.000 0 0,00 1,00 1,00 
Belgija 325.000 317.000 8.000 2,46 1,03 1,00 

(Eurofel 2005, 2006) 
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Grafikon 7: Indeks napovedi pridelka za šest največjih pridelovalk EU v letu 2005 
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Preglednica 6: Napoved pridelka jabolk za šest največjih pridelovalk EU v letu 2006 

 
Država N2002 

(t) 
Pridelek 

2002 
(t) 

Odstopanje 
(t) 

Odstopanje 
napovedi 

 (%) 

 
I 

Povprečni 
indeks držav 

Italija  1.949.000 1.991.000 -42.000 -2,15 0,98 0,98 
Francija 1.584.000 1.585.000 -1.000 -0,06 1,00 0,98 
Nemčija  955.000 948.000 7.000 0,73 1,01 0,98 
Španija 550.000 547.000 3.000 0,55 1,01 0,98 
Nizozemska 347.000 337.000 10.000 2,88 1,03 0,98 
Belgija 339.000 358.000 -19.000 -5,60 0,95 0,98 
(Eurofel 2006, 2007) 
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Grafikon 8: Indeks napovedi pridelka za šest največjih pridelovalk EU v letu 2006 

 

Povprečen, pridelek napovedan za Belgijo od leta 2001 do 2006, odstopa za vrednost          
±10,7 % od kasnejše pridelanih količin, kar pomeni, da je največja napaka v 
napovedovanju narejena ravno v tej državi. To si lahko razlagamo tudi z nerazširjenostjo 
Winterjeve metode, saj jo v tej državi uporabljajo le v manjšem obsegu.  

Prav tako bi pričakovali, da je napoved najbolj točna v Nemčiji (±5,5 %), kjer se 
Winterjeva metoda najintenzivnejše izvaja, vendar pa jo uporabljajo le v dveh sadjarskih 
območjih, Bodensee in Rheinpfalz. Kljub vsemu iz statistik ugotovimo, da se 
napovedovanje najbolj približa kasnejšemu pridelku na Nizozemskem, kjer je napaka 
napovedi ±2,3 %.  
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1.2.2 Različni modeli napovedovanja pridelka in profitabilnosti proizvodnje 

 

Winterjeva metoda seveda ni edina, ki je namenjena napovedovanju pridelka ter analizi 
profitabilnosti v proizvodnji jabolk. Preglednica 7 prikazuje, da so bile v zadnjih tridesetih 
letih razvite številne metode, ki so z različnimi pristopi poskušale oceniti bodoči pridelek, 
donos ali profit v proizvodnji jabolk. Pregled ni dokončen, vendar predstavlja smernice 
raziskav trajnih nasadov s strani sadjarjev in ekonomistov. 

Čeprav je bilo razvitih več modelov vzorčenja nasadov z različnih vidikov, ki so v pomoč 
pri oceni količine pridelka, jih večina ne zagotavlja optimalnega napovedovanja pridelka in 
le redki raziskovalci uporabljajo mehanistične (avtomatske) modele rasti sadnega drevja, ki 
omogočajo simulacijo rasti od sajenja do zorenja (Hester in Cacho 2003).  
 
Preglednica 7: Pregled različnih modelov za napovedovanje pridelka ter profitabilnosti 
proizvodnje jabolk (Hester in Cacho 2003) 
 

Avtor Tip biološkega 
modela 

Tehnika 
optimatizacije 

Spremenljivka za 
napovedovanje Cilj modela 

Willis in 
Hanlon 
(1976) 

Pregledno 
generirana 
informacija 

pridelka 

Dinamično linearno 
programiranje 

Sorta, najemanje 
kapitala 

Optimalni sestav sort za 
opraševanje, maksimiranje 

trenutne vrednosti 

Winter 
(1979) Mehanistični Simulacija 

Gostota sajenja, sorta, 
podlaga, velikost 

sadovnjaka 

Vzporednost 
profitabilnosti različnih 

sistemov sajenja 

Graham s 
sod. (1977) 

Pregledno 
generirana 
informacija 

pridelka 

Singl / multiple 
vremensko linearno 

programiranje 

Sistem sajenja, sorta, 
obnova sadovnjaka 

Profitabilnost, optimiranje 
dela, potreba finančnih 

sredstev, politika obnove 

Childs in 
sod. (1983) 

Empirična ocena 
pridelka 

Simulacijsko-
dinamično 

programiranje 

Politika obnove 
sadovnjaka Maksimiranje profita 

Haley in 
sod. (1990) Mehanistični Inferenčni postopek, 

simulacija Število insektov Ocena koristi zaščite, 
pomoč pri odločitvi 

Thiele in 
Zhang 
(1992) 

Empirični Dinamično- 
simulacijski model 

Število plodov po 
steblu 

Ocena pridelka po 
hektarju, pomoč pri 

odločitvi 

Groot 
(1996) Empirični Simulacija Sistem zaščite plodov 

Analiza smotrnosti 
uporabe pesticida, pomoč 

k odločitvi 
Cahn in sod. 

(1997) Empirični Simulacija Gostota sajenja, leto 
prvega pridelka 

Analiza NPV, IRR, pomoč 
pri odločitvi 

Whitaker in 
Middleton 

(1999) 
Ocena pridelka Stroškovna analiza, 

simulacija 

Sistem sajenja, 
postavitev protitočne 

zaščite 

Profitabilnost protitočne 
zaščite 
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Vsak model v preglednici podaja del podatkov za določeno področje analize. Večina jih ni  
optimiranih, nekaj pa jih vendarle uporablja natančne mehanične metode, ki omogočajo 
simulacijo sadovnjaka od zorenja do sajenja. 

1.3 Namen uporabe različnih modelov 

 

Model, ki temelji na osnovi bioekonomičnih interakcij, se  uporablja za raziskovanje niza 
področij, pomembnih za tržno sadjarjenje. Ta področja vključujejo razumevanje vpliva 
bioloških faktorjev na produktivnost dreves in optimalnega izbora načina sajenja. Vsak 
sistem, ki vsebuje specifično kombinacijo sorte, podlage, načina sajenja in vzgoje,  vpliva 
na kvantiteto in kvaliteto pridelka ter na njegov končni donos. Sistem se izbere le ob 
sajenju, medtem ko se za optimalno tehnologijo sadjar odloča vsako leto. Optimiranje obeh 
faktorjev vpliva na donos, stroške in posledično dohodke ter je tudi v navezavi na 
prihodnja vlaganja in dobičke.  

Jablana je zelo primerna sadna vrsta za raziskave vpliva vzorčenja. Mehanistični modeli 
vzorčenja so le delno razviti, saj pri celotnih ugotovitvah manjka del bioekonomskih 
modelov. Veliko število simulacijskih modelov je razvitih kot pomoč sadjarjem za 
napoved. Medtem ko se simulacijski modeli zelo uporabljajo, ker je to izbrana tehnika 
modeliranja, pa se druge tehnike, kot so dinamično programiranje, matematično 
programiranje, analiza stroškov in dobička proizvodnje, uporabljajo manj. 

Bioekonomičen model 

Bioekonomičen model je namenjen maksimiranju neto vrednosti prihodka iz pridelka 
jabolk na določeno površino z izbiro optimalne strategije agrotehničnih ukrepov. Ta model 
lahko simulira efekte ali posledice različnih odločitev v sadovnjaku od sajenja do zorenja. 
 
 
Biofizičen model 

Letni dohodek sadja je določen z biofizičnim modelom in je uporabljen v ekonomičnem 
modelu, tako da simulira letni dobiček in neto tekočo vrednost nekega sistema. Biofizični 
modeli opisujejo posebne vidike individualne vzgoje jablan in ostalega sadja, ki so kasneje 
uporabljeni oziroma povezani, v kombinaciji z ekonomskim pogledom na pridelovanje, ki 
vključujejo funkcije pridelkov oziroma prihodkov iz podatkov raziskav in pogosto ne 
zajemajo aspekta dinamike sistema.  

1.4 Temeljne značilnosti napovedovanja pridelka jabolk 

 
Pri enoletnih kmetijskih pridelkih sta že dolgo v uporabi postopka meritve in štetja, ki 
omogočata napoved pridelka z matematičnimi metodami. Pri žitih se tako uporabljata kot 
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osnova za napovedi štetje števila stebelc na kvadratni meter in merjenje povprečne dolžine 
klasov, poleg tega pa še velikost obdelovalne površine.  

Pri sadnem drevju je ocena obloženosti predvidenega pridelka na drevesu večinoma 
prepuščena subjektivnemu vtisu ocenjevalca in pri metodi s pomočjo obdelave slike načinu 
slikanja ter računalniške obdelave. Matematično-statistične metode so tukaj omejene na 
problem izbire naključno izbranih dreves, izračunavanja potrebnega obsega naključnega 
poskusa in popravka eventualnih sistemskih napak. Težava je tudi v tem, da sadno drevje v 
nasprotju z enoletnimi kulturami spreminja velikost svojih krošenj in s tem tudi kapaciteto 
pridelka iz leta v leto.  

Količina pridelka oziroma rodnosti dreves se ne izračuna neposredno na podlagi površine 
sadovnjaka, temveč iz količine rodnega lesa. To pa je ponovno povezano z velikostjo 
krošnje. S tem je količina pridelka odvisna od značilnosti rasti, starosti, gostote 
poraščenosti in načina rasti krošnje. Če in v kakšni meri se cvetovi oplodijo, je drugo 
vprašanje, kar predstavlja enak problem kot pri žitih, kjer uspešna setev in obraščanje nista 
direktno povezana. Površina sadovnjaka ali število dreves pri sadnem drevju tako še ne 
moreta dati končne ocene količine pridelka, ampak moramo pri vsaki metodi upoštevati 
dodatne informacije. Tako na primer pri Winterjevi metodi upoštevamo starost dreves in 
razmak med drevesi, iz katere izračunamo velikost krošenj oziroma povprečno višino 
drevesa. Pri metodi analize slike predstavljejo dobljeni podatki že dejansko okvirno 
 napoved pridelka za tekoče leto.  
 
 
1.5 Napoved pridelka jabolk v Sloveniji in Evropski skupnosti 

 

Podatke o pričakovanih pridelkih zbirajo v Sloveniji na terenu cenilci za potrebe 
organizacije WAPA (do leta 2008 Prognosfruit) in Statističnegaa urada Republike 
Slovenije (SURS). Namen statističnega raziskovanja je posredovati javnosti podatke o 
površinah in pričakovanih pridelkih pomembnejših poljščin, sadja in grozdja. Podatki so 
pomembni za prikaz trenutnega stanja sadjarske proizvodnje, za analizo in nadaljnje 
načrtovanje kratkoročne in dolgoročne kmetijske politike. Zaradi različnih metod in 
različnega vzorčenja ocenjevanja pridelka prihaja do zelo različnih napovedi, ki jih 
navajata Statistični urad RS (2008) in Eurofel (2007). 

Podatki o sadju na družinskih kmetijah so pridobljeni s statističnim raziskovanjem; 
povprečne pridelke sadja ocenijo kmetijski svetovalci, bruto površine intenzivnih 
sadovnjakov pa so bili dobljene s popisom intenzivnih sadovnjakov leta 2002. V popis so 
bili vključeni vsi pridelovalci sadja, ki so po 'Popisu kmetijskih gospodarstev' leta 2000 
uporabljali najmanj 10 arov  intenzivnih sadovnjakov. 

Slovenija je razdeljena na 307 cenilnih okolišev. Svetovalec oceni glede na svoje 
poznavanje stanja na terenu  za družinske kmetije povprečni pridelek na hektar in na rodno 
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drevo za posamezen cenilni okoliš, podatke od kmetijskih podjetij, družb in zadrug pa 
pridobijo z rednim statističnim raziskovanjem od družb po pošti. 

V preglednici 8, kjer predstavljamo pridelek jabolk po sortah v Sloveniji, vidimo, da 
pridelamo največ jabolk sorte ‘Idared’, sledi ‘Jonagold’, na tretjem mestu pa  je sorta ‘Zlati 
delišes’. Prvi pridelki novejše sorte ‘Braeburn’ so zabeleženi šele v letu 2000, podobno pa 
lahko vidimo tudi pri sortah ‘Fuji’, ‘Granny Smith’ in ‘Gala’. Sorte, ki se krčijo in se več 
ne obnavljajo, so: ‘Gloster’, ‘Melrose’ in ‘Jonatan’.  
 
Preglednica 8:  Pridelek jabolk v Sloveniji z napovedjo za leto 2008 v 1.000 t po sortah  

           
Sorta 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 N2008 

‘Braeburn’     1 0 1 1 2 2 2 3 3 
‘Elstar’ 5 5 6 4 3 5 7 6 6 7 7 
‘Fuji’                 1 2 2 
‘Gala’     1 1 1 2 2 3 3 5 5 
Gloster 8 6 8 4 4 5 3 2 1 1 1 
Zlati del. 6 6 6 6 6 7 8 9 10 13 12 
G. Smith           1 1 1 1 1 1 
‘Idared’ 21 18 18 10 14 21 21 18 15 15 17 
‘Jonagold’ 17 14 14 9 8 12 15 14 11 11 13 
Melrose     2 0 0 1 1 0 0 0 0  
Ostalo 7 7 3 3 4 7 3 3  3 3  1 
Skupaj 65 56 59 38 42 62 60 58 50 61 60 

    (Eurofel 2008) 
 
V preglednici 9 vidimo podatke o površini, številu dreves in pridelku v tonah v Sloveniji. 
Hitro lahko ugotovimo, da se skupni pridelek, dobljen pri različnih virih, močno razlikuje. 
Največja razlika med različnima viroma je bila v letu 2002, ko je znašala 51.900 ton.  
  

Preglednica 9: Površina, število dreves in pridelki jabolk v intenzivnih sadovnjakih v 
Sloveniji  

Leto Površina 
(ha) 

Število 
dreves 

Pridelek 
(t) 

1996-2000 2988 6514582 76321 
2001-2005 3095 6953252 78450 

2001 3081 6420386 50787 
2002 3099 7086469 93900 
2003 3099 7086469 70154 
2004 3099 7086469 92942 
2005 3099 7086469 84467 
2006 3099 7086469 79878 
2007 2874 7481763 77324 
2008 2874 7481763 71613 
2009 2722 7481763 72587 

                                       (SURS 2010) 
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V preglednici 10 prikazujemo tržno pridelavo jabolk v EU-15 po sortah, kjer vidimo, da po 
količini zavzema prvo mesto sorta ‘Zlati delišes’, sledita pa sorti ‘Gala’ in ‘Rdeči delišes’. 
Sorta ‘Idared’, ki v Sloveniji predstavlja skoraj tretjino celotnega pridelka jabolk, v EU-15 
pomeni le 1,5 % celotne pridelave. 
 
 
Preglednica 10: Tržna pridelava jabolk med leti 1997 in 2007 v EU-15 po sortah v 1000 t 
in napoved za leto 2008  
 

Sorta/Leto 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
‘Annurca’ 81 80 87 83 75 57 55 68 56 45 45 
‘Boskop’ 159 196 174 142 88 91 110 103 108 100 97 

‘Braeburn’ 100 174 207 210 246 238 289 294 277 319 274 
‘Bramley’ 98 117 95 99 60 64 90 83 83 85 81 

‘Cox orange’ 181 201 143 163 83 104 90 111 86 75 100 
‘Elstar’ 359 428 406 395 336 340 430 371 362 108 97 
‘Fuji’ 30 56 70 71 82 78 94 129 132 143 185 
‘Gala’ 371 560 643 677 707 626 719 828 759 1017 1016 

‘Gloster’ 136 113 104 88 51 55 48 42 37 86 130 
‘Zlati delišes’ 2529 2826 2684 2622 2499 2294 2133 2202 1959 2423 2389 

‘Granny Smith’ 358 385 426 347 352 307 308 314 307 301 303 
‘Idared’ 135 137 148 122 116 107 118 102 100 282 640 

‘Jonagold’ 714 842 809 613 598 571 599 539 516 651 713 
‘Jonagored’ 116 151 169 150 134 156 177 190 210 51 207 

‘Morgenduft’ 187 158 160 137 128 67 126 123 119 90 96 
‘Pink Lady’  15 26 45 55 50 54 65 66 143 125 

‘Rdeči delišes’ 738 783 744 676 613 497 631 609 574 591 701 
‘Renette Grise’ 107 117 101 92 97 78 83 92 78 102 90 

‘Stayman’ 37 38 34 34 30 17 21 23 21 17 17 
ostalo 960 1018 871 748 772 1117 767 784 800 1068 1514 

SKUPAJ 7394 8396 8101 7514 7122 6914 6940 7072 6651 7697 8820 
(Eurofel 2008) 
 
V preglednici 11 prikazujemo pridelke jabolk po državah članicah EU. Največji 
pridelovalki med državami starimi članicami sta Italija in Francija. Od novih članic EU 
izstopa zlasti Poljska, ki pa je v letu 2007 zaradi večjih naravnih nesreč beležila velik izpad 
pridelka. Slovenija se po količini pridelka uvršča med manjše pridelovalke, saj naš skupni 
pridelek znaša le 0,5 % EU-27. 
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Preglednica 11: Realizirani pridelki jabolk in napoved za leto 2008 po državah članicah 
EU  
 
DRŽAVA 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 N2008 

Avstrija 128 148 161 156 163 152 163 173 161 188 154 
Belgija 407 534 498 337 349 319 356 317 339 358 358 
Danska 29 32 31 29 25 25 26 26 27 32 32 
Francija 1750 2230 2260 1938 1966 1728 1708 1769 1584 1676 1522 
Nemčija 977 1036 1130 922 763 818 945 925 955 1070 945 
Grčija 356 257 288 194 244 165 282 265 267 267 236 
Italija 2165 2196 2127 2181 2172 2153 2032 2071 1991 2142 1992 
Nizozemska 507 575 500 475 370 405 435 380 347 396 385 
Portugalska 160 295 227 265 300 287 277 252 249 258 245 
Španija 697 837 683 806 646 704 553 701 550 599 643 
Vel. Brit. 217 256 195 212 124 156 163 192 178 196 193 
skupaj  
EU 15 

7394 8396 8101 7514 7122 6914 6940 7072 6607 7168 6802 

Bolgarija 129 110 92 78 73 58 58 71 65 60 56 
Češka rep. 107 140 195 141 163 152 164 138 160 113 144 
Estonija 9 11 19 15 17 5 2 11 10 10  
Madžarska 482 443 695 605 527 550 668 467 455 203 525 
Latvija 14 34 35 36 50 36 7 38 32 32  
Litva 110 109 102 155 82 97 34 130 130 100  
Poljska 1687 1604 2000 2484 2168 2428 2522 2200 2100 1110 2360 
Slovaška 25 21 27 27 27 34 31 36 31 31  
Slovenija 65 56 59 38 42 62 60 58 57 50  
skupaj 
nove 
članice 

2628 2528 3225 3579 3150 3423 3546 3149 3050 1616  

skupaj 
EU 27 

10022 10924 11326 11093 10272 10336 10486 10221 9657 9828 8524 

(Eurofel 2008) 
 
 
1.6 Rast in razvoj plodov pri jablani 

 

Količino pridelka določajo število, velikost in teža plodov. Kakovosten videz in s tem tudi 
cena sta precej odvisna od velikosti plodov (Lind s sod. 2001). Vendar je prav velikost 
plodov odvisna od  vrste dejavnikov, ki vplivajo na intenzivnost rasti.  
 
Odstotek oplojenih cvetov je zelo različen. Odvisen je od sorte, prehranjenosti, vremenskih 
razmer med cvetenjem in opraševalnih odnosov. Od zasnovanih plodov se razvije le del, 
kajti večina od njih odpade. Odpadanje se začne takoj po cvetenju in se nadaljuje v večjih 
ali manjših presledkih do obiranja. Navadno se oplodi in daje pridelek le 5–10 % cvetov, 
razmerje pa lahko varira tudi od več kot 30 do manj kot 5 % (Jackson 2003).  
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1.6.1 Odpadanje plodov pri jablani 

 
Drevo ni sposobno obdržati in do konca oblikovati vseh oplojenih cvetov, zato začnejo že 
kmalu po cvetenju plodiči odpadati. To traja vse do obiranja. Na splošno obstajajo tri 
obdobja množičnega odpadanja plodov: po cvetenju, junija in pred obiranjem (Brzica 
1982). 
 
Prvo odpadanje plodičev se začne po cvetenju in traja 10–20 dni. Odpadejo plodiči, ki so 
se razvili iz neoplojenih cvetov, plodiči, do katerih je bil pretok hranil slabši, plodiči s 
slabo razvitim pecljem itd. V omenjenem obdobju odpade do 50 % plodičev.    
 
Drugo obdobje močnejšega odpadanja plodov je junija, zato mu pravimo tudi junijsko 
trebljenje plodov. Poglavitni vzroki so nezadostna prehranjenost dreves, suša in 
pomanjkanje določenih hormonov. Junijsko odpadanje plodov je odvisno tudi od števila 
semen v plodu. Ugotovljeno je, da so plodovi z več pečkami bolje prehranjeni kakor 
plodovi z manjšim številom pečk. V tem obdobju odpade še 30 % plodov.  
Zadnje obdobje močnega odpadanja plodov napoči pred zorenjem. To je sortna lastnost. 
Intenzivnost  je odvisna od dolžine in prožnosti peclja ter teže ploda. Močnejše je pri 
sortah z debelimi plodovi in kratkimi, debelimi peclji. Na intenzivnost odpadanja plodov 
pred zorenjem vpliva tudi pomanjkanje vode, ki povzroči prisilno zorenje plodov in 
predčasno odpadanje. Veliko škode naredijo tudi vetrovi in neurja (Jazbec in sod. 1995). 
 

1.6.2 Dejavniki, ki vplivajo na rast plodov 

 
Temperatura: plodovi so na nizke temperature najobčutljivejši takoj po oploditvi. Med 
intenzivno rastjo povzroči nizka temperatura nekrotične obroče na plodu, zaradi previsoke 
temperature pa nastanejo na plodovih ožigi. 
 
Voda: voda v sadjarstvu  pomeni enega od najpomembnejših faktorjev pridelave, saj  
predstavlja približno 85 % sestave celotnega ploda. Sadjarstvo  brez dodatnega namakanja 
je možno le na področjih z več kot 700 mm padavin letno (Keppel 1991). V sušnih letih so 
plodovi drobnejši. Namakanje  ugodno vpliva na povečanje debeline plodov. 
 
Listje: za nemoten razvoj plodov so potrebni listi. Za normalen razvoj enega ploda je 
potrebno 20–40 zdravih listov. Število listov je tudi merilo pri redčenju plodov (Jazbec in 
sod. 1995). 
  
Gnojenje: hranilne snovi, ki jih rastline odvzamejo tlom za rast in pridelek, moramo 
nadomestiti z dodatnim sproščanjem iz tal in z gnojenjem. Količine hranilnih snovi, ki jih 
odvzame jablanov nasad v polni rodnosti, so razmeroma majhne. Pri pridelku 25 – 50 t/ha  
vzamejo drevesa iz tal 20–30 kg/ha N, 5–15 kg/ha P2O5, 50–80 kg/ha K2O, 17–20 kg/ha 
CaO in 6–8 kg/ha MgO (Lind in sod. 2001). Hranila, dodana z gnojili, niso v celoti 
dosegljiva ratlinam; izgubljajo se z izpiranjem, nekatera so vezana v tleh tako, da rastlinam 
niso dostopna.  
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Število plodov: preveliko število plodov negativno vpliva na njihovo velikost, zato je 
ukrep redčenja zelo pomemben pomotehnični ukrep. Brez stalne skrbi za doseganje boljše 
kakovosti jabolk tako uspešna tržna pridelava ni mogoča. Plodovi dobre zunanje kakovosti 
so pravilnih oblik, dobro obarvani in dosegajo večjo povprečno težo. Takšna jabolka 
dosegajo tudi boljšo notranjo kakovost, saj so plodovi čvrsti, okusni in aromatični. Boljša 
je tudi skladnost kislin in sladkorjev. Dobra zunanja in notranja kakovost jabolk pa 
zagotavlja tudi boljše skladiščne sposobnosti plodov (Tojnko s sod. 1997).  
 

1.6.3 Razvoj barve pri plodovih 

 
Barvila nastajajo med dozorevanjem plodov, največ pa jih nastane v polni zrelosti. Kljub 
temu da je njihova količina majhna, odločilno prispevajo k lepemu videzu plodov. Na 
barvo vplivajo barvila, ki so v celicah epidermisa in hipodermisa.   
V celicah kože jabolk so prisotni številni plastidi, v katerih so barvila, ki značilno obarvajo 
kožo jabolk. V nedozorelih plodovih so v koži zlasti kloroplasti, ki vsebujejo klorofil, ki 
daje zeleno barvo. Z zorenjem se količina klorofila zmanjšuje, nastajajo pa karotenoidi, ki 
obarvajo plodove rumeno, oranžno ali rdeče. V koži plodov nastajajo tudi antociani, ki se 
nahajajo v celičnem soku in obarvajo jabolko značilno rdeče (Burton 1992, Tijskens s sod. 
2011). 
 
Za tvorbo antocianov je pomembna razlika med dnevno in nočno temperaturo; čim večja je 
razlika, tem več antocianov se tvori in večji del površine plodov bo obarvan rdeče (Vidrih 
in Hribar 2002). Visoke nočne temperature zmanjšujejo akumulacijo antocianov in 
upočasnijo proces rdečega obarvanja. Antociani se tvorijo predvsem na sončni strani 
plodov. 
 
Poleg naštetih barvil igrajo pomembno vlogo še razne fenolne  spojine, kot so npr. katehini 
in levkoantociani. V nepoškodovanih plodovih so brezbarvni, zaradi poškodb oksidirajo, 
kar povzroči pojav temne, rjave barve (Hribar 1989). 
 
Osnovna barva sadja se lahko med skladiščenjem spreminja, v glavnem zaradi razgradnje 
klorofila (Thompson 2003). 
 
Barvila imajo pomembno vlogo, saj ščitijo plod pred oksidacijskim procesom. Na razvoj 
barve pri jabolku vplivajo okoljski in fiziološki dejavniki (slika 3). Med okoljskimi so 
pomembni poleg že omenjene temperature še svetloba, dušik, kalij, bor, pH in voda. Med 
fiziološkimi pa so pomembni kultivar,  koreninski razvoj, listje, rez dreves in redčenje 
(Ritenour in Khemira 2006). 
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Slika 3: Tvorba antocianov (Ritenour in Khemira 2006, str. 15) 

 
 
1.7 Zrelost plodov 

 

Po Jazbečevi s sod. (1990) poznamo tri stopnje zrelosti plodov:   
– fiziološko (drevesna ali botanična) 
– tehnološko (uporabna zrelost) in 
– užitno zrelost. 
 
Fiziološko zrelost dosežejo plodovi, ko preneha dotok hranilnih snovi iz drevesa v plodove 
in se začne tvoriti delilno (abscijsko) tkivo, ki loči pecelj od veje oziroma ploda. V tem 
obdobju je seme že doseglo zmožnost kaljenja, plodovi pa vsebujejo najboljše 
organoleptične lastnosti, saj so v njih nakopičeni asimilati, kot so škrob, protopektin in 
kisline. V pravilnem razmerju so si tako čvrstost mesa, obarvanje in kemične lastnosti. 
Obiranje v tem času ne vpliva na končno kakovost obranih plodov. Jabolka za dolgotrajno 
skladiščenje obiramo v času fiziološke zrelosti.   
 
Kriteriji, ki jih upoštevamo ob obiranju plodov, so: 

• fenološki razvoj 
• barva peščišča 
• trdota mesa 
• oblika in velikost ploda 
• skupna količina kislin 
• ločevanje plodov (ločevanje pecljev od veje) 
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• Streifov indeks – pri nas najbolj uporabna metoda, saj v svoji enačbi upošteva več 
kriterijev stopnje zrelosti, to so trdota mesa, škrob in sladkor. 

 
 

2 NAPOVEDOVANJA PRIDELKA Z ANALIZO SLIKE  

Do sedaj so se za zgodnjo napoved pridelka največ uporabljale različne variante 
Winterjeve metode (Winter 1986, Lambrechts 2001). Stajnko s sod. (2004) je za napoved 
pridelka jabolk predlagal različne metode s pomočjo analize digitalnih fotografij dreves, ki 
je zamudno štetje plodičev na terenu zamenjalo z digitalnim fotografiranjem in 
računalniško analizo fotografij. Še boljše rezultate je Stajnko s sod. (2004) dosegel z 
uporabo termalne kamere.  
Cilj vizualizacije rodnega volumna in analize slike je napovedati pridelek točneje in hitreje 
od Winterjeve kompleksne metode, kar bi sadjarjem pomagalo pri organizaciji obiranja in 
določevanju cen jabolk v jeseni ter posledično preko celotne prodajne sezone, nadalje pri 
poslovnih odločitvah in jim s tem ohranjalo ali izboljševalo pozicijo na trgu.   

 

2.1 Umetni vid in digitalna slika 

 
Umetni vid je eno izmed računalniških orodij, ki se je v zadnjih desetletjih izredno hitro 
razvijal in se danes uporablja v kmetijstvu za pridobivanje informacij o obliki in gostoti 
rastlin, za ugotavljanje zdravstvenega stanja rastlin ter določevanje in zaznavanje plevelov 
ter zrelih plodov. V današnjem času se uporablja veliko različnih algoritmov, ki v 
kontroliranih svetlobnih pogojih avtomatsko ugotavljajo in določajo oblike, barve ter 
bolezni plodov. Vendar pa so v mnogih raziskavah Parrish in Goksel (1977), Grand 
D'Esnon s sod. (1987), Rabatel (1988) in Kassay (1992) ugotovili, da je izmerjena 
natančnost razločevanja zrelih plodov v naravnih pogojih še precej nizka in niha med 48 in  
70 % (Stajnko 2005). 

Digitalna slika na ekranu računalnika je funkcija intenzitete svetilnosti (ang. intensity), ki 
jo lahko označimo kot f(x,y), pri čemer je f funkcija svetlosti (ang. brightness). Posamezne 
točke (x,y), ki sestavljajo sliko, imenujemo slikovni element (ang. pixel). Sodobno 
digitalno sliko sestavlja več milijonov takšnih slikovnih elementov, a jih na sliki ne 
moremo opaziti s prostim očesom.     
 
Po Sonki s sod. (1993) digitalno sliko opisujejo tri osnovne karakteristike: 
– ločljivost (ang. resolution) pomeni število horizontalnih in vertikalnih linij, ki sestavljajo 
sliko; 
– ostrina slike (ang. image definition) pomeni število barv in senc, ki jih lahko določimo na 
sliki in je definirana s številom bitov, ki se uporabljajo za kodiranje podatkov. Posamezna 
točka lahko znaša 2n bita, vendar je zaradi zgradbe računalnika omejena na n=64. Od 
števila bitov, ki sestavlja posamezno točko, je odvisna kvaliteta slike. Razlikujemo barvne, 
sive in kompleksne slike. 
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– število ravnin slike (ang. image planes) pomeni število vektorjev, ki sestavljajo 
posamezno slikovno točko. Realne slike so sestavljene iz treh vektorjev, vsak od njih pa 
predstavlja eno osnovno barvo: rdečo, zeleno in modro. Za potrebe analize slike se 
ponavadi uporabljajo črno-bele oziroma sive slike, pri katerih je vsaka točka opisana samo 
z enim vektorjem (sivim), ki predstavlja povprečje treh osnovnih barv. 

 
 

2.2 Nastanek barvne slike  

 

Pri človeškem vidu predstavlja barva pomembno lastnost za določanje objekta in za 
orientacijo v prostoru. Različne barve dobimo s kombinacijo različne intenzitete rdeče 
(red), zelene (green) in modre (blue) barve. Barva, ki jo vidimo, je zato povezana s 
sposobnostjo objekta, da odbija elektromagnetne valove predpisanih dolžin. Čista rdeča 
barva je definirana z valovno dolžino 700 nm, zelena s 546,1 nm, in modra s 435,8 nm. 
(Pratt 1991). 
Barvnega prostora, ki bi zajel vse valovne dolžine s kombinacijami vseh barv, še niso 
razvili, saj bi bil preveč zapleten za zaznavanje s človekovimi očmi. Že leta 1931 so se 
dogovorili za prvi sistem CIE 1931 (slika 4), pri katerem barvni koordinati (x,y) podajata 
kromatičnost barve, Y pa svetlost barve oziroma svetlobni tok. Odmik od središča 
diagrama meri nasičenost barve, polarni kot na podkvi pa barvni ton.  

 
 

Slika 4: CIE 1931 Barvni prostor 

 (http://www.juliantrubin.com/encyclopedia/electronics/machine_vision_glossary.html) 

 
 
Računalnik uporablja za prikaz barvne slike RGB-barvni prostor (slika 5), ki ga sestavljajo 
trije vektorji r, g, b, s temeljnimi koordinatami (0,0,0) črna, (k,k,k) bela, (k,0,0) čista rdeča, 
(0,k,0) čista zelena in (0,0,k) čista modra barva (Sonka s sod. 1993). 
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Slika 5: RGB-barvni prostor (Sonka s sod. 1993, str. 25) 

 
Pri originalni RGB sliki je en pixel sestavljen iz 3 x 28 bitov, kar predstavlja v večini 
primerov preveliko število informacij za obdelavo, zato se mora slika za potrebe 
računalniške analize poenostaviti s pomočjo barvnih skal. Poleg RGB-ravnine, ki se za 
obdelavo barvne slike najpogosteje uporablja, se za obdelavo slike uporablja tudi 
temperaturna ravnina, pri kateri se barve točk spreminjajo v vmesne nianse, ali ravnina, pri 
kateri se barve točk pretvarjajo med modre in rdeče nianse, srednje vrednosti pa zavzemajo 
zelene nianse (Sonka s sod. 1993). 
 
 

2.2.1 Računanje r, g in b komponent vektorjev 

 
Woebbecke in sod. (1992) in  Perez in sod. (2000) sta pokazala, da uporaba normaliziranih 
R, G, B vrednosti značilno vpliva na kvaliteto segmentacije slik in iskanje ciljnih objektov, 
saj se pri transformaciji v r, g, b vrednosti zmanjšuje direktni vpliv intenzitete izvora 
svetlobe. Poleg tega je omogočena kvalitetna obdelava sivih slik, ne da bi značilno 
povečali ločljivost slik.    

Pretvorba vsakega slikovnega elementa iz originalne digitalne fotografije, dobljene s 
pomočjo fotoaparata ali kamere v r, g, b vrednosti komponent vektorjev, se izvrši s 
pomočjo nelinearne transformacije v normalizirane koordinate barv, tako da se dobijo 
posamezne vrednosti vektorjev r, g, b, ki se nahajajo med: 
 
 

                                                    1,,0 ≤≤ bgr ,                                                     (2.1) 
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pri čemer je vsota vseh  treh vrednosti enaka:  
 

1=++ bgr                                                        (2.2) 
 

in se izračuna s pomočjo naslednjih enačb: 
 

BGR
Rr
++

=                                                       (2.3) 

BGR
Gg
++

=
                                                     (2.4) 

BGR
Bb
++

=
                                                     (2.5) 

 
S slike 5 se jasno vidi, da se pri tej transformaciji RGB-prostor spremeni v posamezne  
ravnine, ki predstavljajo robove trikotnika barv s presečišči R=0, G=0 in B=0.  
 
 

2.2.2 Računanje I, H  in  S komponent vektorjev  

 
V pogojih naravne osvetljenosti se pogosto pojavlja premajhna ali prevelika osvetljenost 
objektov, zato se  velikokrat doseže dosti boljše rezultate z analizo IHS-vektorjev  barv 
(slika 6), pri katerih predstavlja: 
I…intenziteto svetlobe, definirano kot povprečno vrednost rdeče, zelene  in modre  barvne 
komponente, 
H… barvni ton (tehnično je to prevladujoča valovna dolžina proučevanega), 
S …nasičenje, ki meri razredčenost zaznavne barve z belo barvo (Sonka 1993). 
Vse tri komponente se izračunajo s pomočjo normaliziranih r, g in b vrednosti in uporabe 
naslednjih enačb: 
 

 
(2.6) 

 
 

(2.7) 
 
 
 

(2.8) 
 
 

Pri računanju vrednosti H obstajajo naslednje omejitve;  
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 če je  b/I >g/I, 
 

potem  se  H izračuna pri H = 2.π - H.: 
in 
 

če je r= b=g, 
  

potem je H nedefiniran.   
 

 
 
Slika 6: HSI-barvni prostor (http://www.ai.rug.nl/vakinformatie/pas/pictures/hsi.jpg) 

 

2.2.3 Računanje Lab barvnega prostora 

 

Lab barvni prostor  je eden od najbolj široko uporabljenih in koristnih barvnih modelov, ki 
se uporablja za zelo natančno ločevanje barv. Lab je bil razvit z CIE 1931 barvnega 
prostora   leta 1976 kot izpopolnjevanje XYZ barvnega prostora. Pri Lab barvnem prostoru 
je vsaka barva predstavljena s pomočjo treh barvnih komponent: 
L… vrednost predstavlja svetilnost in sega od 0 do 100 ter predstavlja delež sivin barvnega 
spektra,  
a…  vrednosti predstavljajo delež zeleno/rdečega spektra v skupni barvi in 
b… vrednosti predstavljajo delež  modro/rumenega spektra v skupni barvi (slika 7).   
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Slika 7: Lab barvni prostor (http://www.pocketspec.com/assets/cielabbig.gif) 

 
2.3 Priprava slike za analizo (image pre-processing) 

 
S pripravo slik ne vplivamo na povečanje vsebnosti informacij, ki so prisotne na 
posamezni sliki, ampak jo popravljamo z namenom povečanja intenzitete svetlobe točk, ki 
vsebujejo iskane informacije (objekte), istočasno pa zmanjšujemo motnje (šume) na sliki. 
Ker se v tem procesu vedno izgubijo določene informacije, je najbolje, če je možno, 
napraviti fotografijo v optimalnih svetlobnih pogojih in jo tako pustiti v originalni obliki 
(Sonka, 1998).       
Razvoj  sistema umetnega vida, ki  bi zanesljivo  procesiral slike, posnete v naravnem 
okolju, za katerega so značilni spremenljivi svetlobni pogoji in različne motnje,  zahteva 
razvoj robustnega algoritma, ki bi omogočal iz slike prefiltrirati resnično koristne 
informacije. Zaradi te omejitve se v večini primerov uporablja predobdelava slik.  
 
Sonka (1998) razvršča postopke priprave slik v štiri kategorije v odvisnosti od števila 
sosednjih točk, ki jih vzame posamezen način v obdelavo, pri računanju nove svetlobne 
intenzitete (ali barve) opazovane točke: 
 
– pretvorba intenzitete svetlobe (ang. pixel brightness transformation) s pretvarjanjem 
vrednosti posameznih točk v sivinske intenzitete je najbolj znan postopek. Pri tem se 
vrednosti treh  komponent barv (R, G, B) posamezne točke pretvorijo v ustrezen sivi 
odtenek, pri čemer prikazuje vrednost 0 najtemnejše (črne) odtenke, vrednost 255 pa 
najsvetlejše (bele) odtenke geometrijske pretvorbe (ang. geometric transformation) 
– pretvorba z upoštevanjem vrednosti sosednjih točk (filtriranje slik, robni detektorju,  
gradient operator) 
– obnova celotne slike (ang. image restoration). 
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2.3.1 Filtriranje slike 

 
Pri postopku filtriranja slike se intenziteta svetlobe posamezne točke spreminja v 
odvisnosti od vrednosti okoliških slikovnih točk. Okolico predstavlja vnaprej določeno 
število  sosednjih  točk z matematično matriko. Tako je pri matriki 3 x 3 središčna točka 
obkrožena z 8 sosednjimi točkami, pri matriki 5 x 5 s 24 sosednjimi točkami in pri  matriki 
7 x 7 celo z 48 točkami. Poleg števila sosednjih točk je zelo pomembna tudi simetrija osi 
skozi matriko, s pomočjo katere se  točke orientirajo glede na zunanji rob.  

 
Filtriranje slik se v praksi izvaja s pomočjo matematičnih operatorjev. Najbolj znani so: 
Robertsov, Laplacov, Prewittov in  Sobelov. 
Robertsov operator je eden najstarejših in  uporablja za filtriranje matriko 2 x 2, zato je 
zelo občutljiv  že na najmanjše motnje v sliki. Matrike so definirane kot: 
 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

=
10

01
1h  ali ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

=
01
10

1h                                              (2.9) 

 
Z Laplacovim operatorjem lahko analiziramo matriko 3 x 3 točk in se jo  lahko tudi 
približa na  4 ali 8 sosednjih točk. Na ta način se lahko poveča obris objektov in osvetlijo 
podrobnosti, saj se tako povečajo variacije  intenzitete sosednjih točk, ki obdajajo 
središčno točko. Pri tem  se za analizo štirih točk uporablja  prva enačba, za analizo osmih  
točk pa druga matrica: 
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Prewittov operator  za analizo tudi uporablja matriko 3 x 3 in izračunava vse gradiente 
osmih  sosednjih točk, pri tem se intenziteta svetlobe sosednjih točk vedno izenačuje glede 
na matriko, ki ima največji izračunani  gradient. Prve tri matrike se najpogosteje 
uporabljajo, medtem ko se lahko ostale izračuna z  njihovo rotacijo.  
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Sobelov operator prav tako uporablja matriko 3 x 3 točk, vendar se z njegovo pomočjo 
največkrat  proučuje vertikalnost ali horizontalnost  mejnih točk, za kar uporabljamo  
matriki  h1 in h3.  
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2.3.2 Segmentacija  slik 

 
Segmentacija  slik predstavlja postopek združevanja posameznih slikovnih  točk v logično 
povezane enote oziroma objekte. S pomočjo segmentacije se namreč za vsak slikovni 
element določa ali označuje pripadnost določenemu področju ali razredu, torej se slika deli 
glede na  enoznačno skupno lastnost. Poznamo segmentacijo slikovnih točk po barvi (ali 
intenziteti svetlobe), lastnosti teksture in podobno. 

 

2.3.2.1 Upragovanje (thresholding)  
 
Najbolj znan in hkrati najstarejši postopek segmentacije slik imenujemo upragovanje (ang. 
thresholding), ki predstavlja premikanje praga na histogramu slike oziroma delitev 
kodirane digitalne slike  na dve področji;  iskani del ali ozadje (ang. background), ki 
predstavlja osnovo za izdelavo binarne slike, na kateri postanejo vsa nepomembna 
področja  histograma nevidno ozadje in dobijo vrednost 0 oziroma so na binarni sliki 
temni. Preostali del histograma, ki vsebuje iskane objekte in nekatere šume, vsebuje 
določene slikovne točke iz izbranega dela  histograma, dobi v binarni sliki vrednost 1 in 
zato postaje viden (Hanks 1997).  
Če je slika sestavljena iz omejenega števila področij R1, R2 …,Rs, predstavlja upragovanje 
transformacijo posameznih delov vhodne slike f  v segmentirano sliko g, kot sledi: 
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  pri čemer predstavlja T mejo upragovanja, 
                                               g(i,j)=1….. za objekte, 
                                                  f(i,j)=0…..  za ozadje.                                                (2.14) 

  
 
Za uporabo upragovanja so najboljše tiste slike, ki vsebujejo ločene objekte s podobno 
intenziteto svetlobe, objekte enake osvetljenosti in ozadja enakomerne intenzitete 
osvetljenosti, ki pa se morajo značilno ločiti od objektov. Pri zajemanju slik v pogojih  
kontrolirane osvetljenosti se lahko že vnaprej določi  intenziteta objektov in podlage, zato 
je ta metoda vsesplošno uporabna  (Ballard in Brown, 1982). V primeru umetne 
osvetljenosti se  dobi optimalni histogram (slika 8), ki ga sestavljata dve normalni 
distribuciji točk.     
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,  
 

Slika 8: Oblike optimalnih histogramov in njihove meje, označene s puščicami 
 (Sonka s sod. 1998, str. 129) 

                
 
V praksi se upragovanje največkrat uporablja pri algoritmih za analizo slik, ki vsebujejo 
različno osvetljene objekte in ozadje. Na sliki 8 je prikazan primer bimodalnega 
histograma, pri katerem  predstavlja en lokalni maksimum  podlago, drugi pa iskane 
objekte, zato se lahko iskane objekte razmeji precej enostavno in hitro. 
 
Vendar pa se v naravnih svetlobnih pogojih zaradi prekrivanja intenzitete osvetljenosti, ki 
pripadajo objektom in ozadju, iskanje objektov zelo zaplete in uporaba tako enostavnega 
pristopa, kot je upragovanje, se skoraj ne uporablja. Da bi tudi v takšnih primerih uspeli 
razmejiti in ločiti  objekte od podlage, se uporablja metoda robne segmentacije.        
   

2.3.2.2 Izdelava in analiza histograma 
 
Zaradi velike variabilnosti osvetljenosti slike in  intenzitete svetlobe predstavlja izdelava 
histograma originalne RGB, črno-bele slike ali  transformirane r, g, b in i, h, s slike prvo 
stopnjo pri iskanju objektov. Histogram je kvantitativna  distribucija slikovnih točk, ki so 
razporejene glede na intenziteto osvetljenosti posameznih točk v področju črno-belega  
oziroma sivega spektra, pri katerem zavzema abscisa vrednosti med 0 in 255. Pri tem so z 
vrednostjo 0  označene vse popolnoma črne točke in z vrednostjo 255 popolnoma bele. 
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Slika 9: Primer značilnega bimodalnega histograma (Sonka s sod. 1998, str. 127) 

 
Oblika histograma nam olajša omejevanje in lociranje ciljnih objektov,  podloge in 
motečih  elementov, saj so za nadaljnjo analizo zanimivi samo tisti deli histograma, ki 
vsebujejo iskane   objekte npr. vrednosti med 100 in 255 ali 250 in 255. Značilna bi-
modalna distribucija slikovnih točk je prikazana na sliki 9 in je najenostavnejša za 
nadaljnjo obdelavo, doseže se jo pri kontroliranih svetlobnih pogojih v svetlobnih 
komorah. 
 

2.3.3 Določanje iskanih  oblik 

 
Velikokrat se tudi po predhodnem filtriranju v  binarni sliki pojavljajo motnje oziroma 
šumi. To so vse slikovne točke, ki so po intenziteti svetlobe zelo podobne iskanim ciljem 
in jih zato v predobdelavi slik ni bilo mogoče ločiti. Če želimo v takih primerih poiskati 
ustrezne objekte, moramo za analizo slike računalniku določiti želeno obliko iskanja 
oziroma vzorec (ang. template). S človeško govorico si pri tem največkrat predstavljamo 
podolgovate, okrogle, oglate ali trikotne objekte. Vendar pa je za računalniško obdelavo 
zelo pomembno natančno in nedvoumno izražanje iskanih oblik objektov. 
 
Obstaja več tehnik predstavitve oblik:  
 
– uvoz značilne oblike. Pri tej tehniki temelji opis objekta na konturi objekta ali celo na 
kompleksnejšem znanju o celotnih regijah na sliki 
– postopki rekonstrukcije objektov, ki temeljijo na nepopolnih informacijah  
– lokalno ali globalno opisovanje značilnosti objekta. 
   
 
Pri iskanju plodov se iskani objekt na sliki največkrat označi ročno s pomočjo standardnih 
oblik, kot so oval, kvadrat ali celo prostoročni izdelani objekti, ki so se izkazali za najbolj  
koristne in zanesljive.  Označeni objekt se nato najprej pretvori v masko, ki jo sestavljajo 
zunanje točke objekta oziroma njena kontura, s pomočjo katere računalnik preiskuje 
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celotno sliko. Pri iskanju podobnih objektov se lahko določi dovoljeno odstopanje najdenih 
objektov od  maske, v obliki odstotkov, pri čemer pomeni oznaka 100 % popolnoma enake 
objekte, vse ostale vrednosti pa bolj ali manj podobne objekte. Po računalniški obdelavi je 
mogoče dobljene objekte rekonstruirati in ponovno prikazati na novi sliki ter na ta način 
rezultate analize primerjati z originalno barvno digitalno fotografijo (Hanks 1997). 
  

2.3.4 Analiza dobljenih objektov 

 
Za izdelovanje modelov, med katere sodi napovedovanje pridelka jabolk in hrušk, pa ni 
dovolj na sliki zgolj poiskati objekte, ampak je za vsako nadaljnjo odločitev potrebno 
poznati tudi   morfološke značilnosti objektov. Tako je na primer pri robotih za obiranje 
plodov pomembno utrgati zrel plod ustrezne barve; na sortirani in pakirni liniji, kjer 
ločujemo plodove po barvi in masi, pa je zelo pomembno, da imamo v isti embalaži enake 
plodove. 
Za vsak objekt lahko naredimo analizo različnih parametrov, ki opisujejo njihove 
morfološke  lastnosti in intenziteto svetlobe (barve). Pri uporabi morfoloških lastnosti je 
zelo pomembno, da se dobljeni rezultati analize iz slikovnih točk (pixlov) pretvorijo v 
realne merske enote  (cm, mm, m, kg),  ki so praktično uporabne in razumljive 
uporabnikom. 
 
Med najpomembnejše morfološke lastnosti štejemo površino objekta, premer objekta, 
dolžino zunanjih robov (kontura) ter širino in višino; pri lastnostih intenzitete svetlobe pa 
so  najpomembnejše parametri minimalna in maksimalna vrednost, izražena v obliki  
sivega spektra ali v realnih merah  – luxih (Hanks 1997). 
 
 
2.4 Uporaba barvne slike  

 
Človeško oko je najbolj občutljivo na barve in dosti manj na osvetljenost. Zaradi 
simulacije te lastnosti se večina obdelave slik vrši v  tridimenzionalnem RGB (red, green, 
blue) prostoru, pri katerem je barva posamezne slikovne točke sestavljena iz kombinacije 
intenzitete treh  osnovnih barv: rdeče, zelene in modre (Sonka 1993). 
 
Za razliko od črno-bele slike ali kanalnih filtriranih fotografij vsebuje  RGB-slika poleg 
intenzitete osvetljenosti tudi informacijo o barvah, zato se ta slika najpogosteje uporablja  
pri izdelavi algoritmov za obiranje zrelih plodov s pomočjo robotov in za sortiranje plodov 
glede na različne barvne odtenke. Večina sodobnih standardov za delitev  plodov v razrede  
namreč poleg velikosti in mase plodov določa prav barvo ploda  (Leemans in sod. 1998,  
Kondo in sod. 2000,  Philipp in Rath 2002).   
 
Pri enobarvnih plodovih je iskanje objektov na sliki relativno enostavno in se lahko izvede 
s pomočjo segmentacije slike že na osnovi barvne intenzitete (Slaughter in Harrell 1989), 
vendar so taki primeri v naravi redkost. Če se barva plodov ujema z barvo okolice (listje, 
veje, ozadje), se mora za natančno iskanje  plodov dodatno analizirati tudi  morfološke 
parametre objekta, ki predstavljajo določen objekt ustrezne velikosti (Plá in sod. 1993).  
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Barvna RGB-slika vsebuje ogromno informacij, zato je mogoče s pomočjo matematičnih 
operatorjev seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje izdelati dodatne, bolj uporabne 
slike. Z razdelitvijo RGB-slike v njene tri osnovne barvne kanale je mogoče v mnogih 
primerih naravno osvetljenih objektov odstraniti dominantno motečo intenziteto določenih 
barv in tako pospešiti iskanje objektov (Steward in Tian 1998).  

 
2.5 Uporaba NIR-slik 

 
V želji po čim večjem kontrastu med iskanimi objekti in ozadjem so raziskovalci  
poskušali  poleg različnih filtrov, s katerimi preprečimo dostop določenih valovnih dolžin, 
zajemati fotografije objektov tudi v elektromagnetnih izven vidne svetlobe. Tako so začeli 
uporabljati bližnji vidni spekter - NIR (near infrared spectre), ki  zajema valovne dolžine 
od 720 do 850 nm. Zaradi različne biokemijske sestave različnih delov rastlin namreč 
plodovi, listje in veje različno oddajajo valovne dolžine v bližnjem infrardečem spektru. V 
raziskavah se je prav tako pokazalo, da različne rastline oddajajo različne valovne dolžine.  
Za zajemanje slik v tem spektru uporabljamo posebne kamere, ki so občutljive na infra- 
rdeče valovne dolžine in imajo dodane posebne selektivne filtre, ki prepuščajo samo 
določene valovne dolžine in hkrati preprečujejo vpadanja vidne svetlobe.   
V sadjarski praksi uspešno uporabljamo NIR-fotografijo za proučevanje notranjih napak 
pri plodovih med sortiranjem na avtomatskih sortiranih mizah (Franz in sod. 1991). V 
eksperimentalni fazi se je NIR-fotografija uspešno obnesla tudi pri obiranju kumaric s 
pomočjo robotov v rastlinjakih (Kollenburg-Crisan in sod. 1998). 
Žal je uporaba NIR-fotografije v naravnih svetlobnih pogojih prav tako omejena, saj jo 
ovirajo naravni izvori bližnje infrardeče svetlobe,  zato je tudi na teh fotografijah za 
natančno iskanje plodov potrebno dodatno filtriranje in segmentiranje (Safren in sod. 
2007).  
 
 
2.6 Uporaba termalnih slik 

 
Termalna kamera (slika 10) zaznava toplotno sevanje objektov s pomočjo toplotno 
občutljivih senzorjev, ki prepoznavajo še daljše valovne dolžine elektromagnetnega 
valovanja kot kamere za fotografiranje bližnjega infrardečega spektra. Sodobne termalne 
kamere prepuščajo skozi posebno galijevo steklo samo valovne dolžine med 3000 in 5000 
nm ter  8000 in 14000 nm, ki  jih zaznavajo z vgrajenimi hlajenimi CCD-senzorji, ki se 
sproti uravnavajo oziroma hladijo na točno določeno temperaturo, da bi se preprečil vpliv 
okoliške toplote na kvaliteto fotografiranja. Kakor RGB-kamere se tudi termalne kamere 
ves čas razvijajo, tako da se kamere sodobne osme generacije odlikujejo z relativno 
majhno maso in veliko temperaturno resolucijo pri zaznavanju objektov, saj zaznavajo že 
razlike v temperaturi objektov, manjše od  0,5 oC.  
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Slika 10: Termalna kamera (FLIR SYSTEMS®) in termalna fotografija  

 
Termalna fotografija se lahko v sadjarstvu uporablja za prepoznavanje plodov v 
sadovnjakih za potrebe iskanja plodov in določevanja njihove pozicije na sortirnih linijah 
za ugotavljanje notranje kakovosti plodov. Tako so Zhang Shuhuai in sod. (1997, 1998a) 
opazovali dnevni razvoj pokrivne temperature različnih delov jablane v teku dneva in noči 
za potrebe razlikovanja plodov od vej in listov. V sončnem jasnem vremenu je znašala 
izmerjena  razlika temperature listov in plodov več kot  1 oC, pri čemer je bila temperatura 
listov 3 ure po sončnem zahodu skoraj enaka temperaturi okoliškega zraka.  Manjša razlika 
(0,5 oC) je bila izmerjena med temperaturo vej in plodov, zato je bilo iskanje plodov še 
vedno oteženo. 
V drugem delu raziskave so Zhang Shuhuai in sod. (1998b) izdelali algoritem za 
prepoznavanje plodov na binarnih slikah, dobljenih s termalnih slik, ki je temeljil na 
iskanju vnaprej določenih okroglih oblik oziroma vzorcev (ang. pattern recognition). 
Uporabljeni sistem je uspešno prepoznal večino plodov neodvisno od razlik v intenziteti 
osvetljenosti in temperature okolice v času snemanja s termalno kamero tako podnevi 
kakor tudi  ponoči.  Zaradi velike natančnosti opisanega postopka so avtorji kot vir 
umetnega vida pri robotih obiralcih predlagali uporabo termalne kamere, vendar pa je  
uporaba predlaganega sistema zaradi visokih cen termalnih kamer še nedosegljiva.  
V nasprotju s prej navedenimi avtorji je  Stajnko s sodelavci (2004) izdelal in testiral 
algoritem za prepoznavanje plodov jabolk in merjenje njihovih premerov na binarnih 
slikah, dobljenih na osnovi termalnih slik, zajetih že po junijskem trebljenju plodičev, kar 
predstavlja še dovolj zgoden rok za pravočasno pripravo vseh aktivnosti v času obiranja. 
Algoritem so zelo uspešno uporabili pri napovedovanju pridelka zgodnje sorte ‘Gala’ pa 
tudi pozne sorte ‘Braeburn’. Ugotovljeno je bilo, da v naravnih pogojih fotografiranja 
temperatura pokrivne kožice plodov čez dan zelo niha v odvisnosti od lege ploda na krošnji 
in direktne sončne osvetljenosti. Na sliki 11 se vidi, da so plodovi ob 9. uri na vzhodni 
strani krošnje že za 3,5 oC toplejši kakor na zahodni strani; ob 12. uri so najtoplejši plodovi 
na južni strani, medtem ko imajo oni na vzhodni in zahodni strani skoraj enako 
temperaturo. Ob 15. uri se začnejo plodovi na vzhodni strani že ohlajati in so skoraj za 2,0 
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oC hladnejši od onih na zahodni strani. Ob 18. uri ima večina listov na krošnji nižjo 
temperaturo od plodov in vej, zato se je ta termin najprimernejši za zajemanje fotografij. 
Na tej seriji fotografij smo med številom računalniško določenih in ročno preštetih plodov 
izmerili korelacijski koeficient (R2 =0,81) Zaradi delno že ohlajenih plodov so bili premeri 
plodov nekoliko slabše ocenjeni in znaša  korelacijski koeficient R2 0,71. 
 
  9.00                         12.00                            15.00                        18.00    
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Slika 11: Spreminjanje temperature plodov jabolk na severni in južni strani dreves čez dan   
 

 
3 UPORABA UMETNEGA VIDA V SADJARSKI PROIZVODNJI   

Obdelava in analiza slik ter razvoj umetnega vida so postopki, ki so se razvili kot posledica 
sodobnih spoznanj v računalniški znanosti šele konec 70. let. Že v prvih letih naslednjega 
desetletja so se pojavile prve aplikacije umetnega vida v obliki tehničnega diagnosticiranja, 
avtomatskega upravljanja vozil in določanja različnih oblik analize slik v medicini (Sonka 
in sod. 1993). 

Že v prvih letih razvoja se je pokazala uporaba računalniškega umetnega vida z analizo 
slike zelo zanimiva tudi za potrebe avtomatske obdelave določenih operacij v kmetijstvu 
(Jimenez in sod. 1999). Hkrati so ugotovili,  da je svetlobna variabilnost v naravnih 
pogojih, značilnih za kmetijstvo, prevelika in preprečuje enostaven prenos v industriji 
razvitih algoritmov. Zaradi tega so raziskovalci začeli razvijati lastne fleksibilne algoritme, 
ki so temeljili na specifičnih spoznanjih posameznih kmetijskih panog. Tako na primer 
obstajajo  mnogi algoritmi, ki se odločajo za obiranje plodov na osnovi zrelosti plodov in 
ne samo na osnovi prisotnosti plodov. Medtem ko je človeku že na prvi pogled jasno, 
kateri plod je zrel, pa je delovanje računalniškega vida  dosti bolj zapleteno. Za imitacijo 
človekovega vida je nujno, da računalniški vid sledi načinu sprejemanja človeškega očesa 
in ga posnema s pomočjo obdelave signalov v algoritmih. 
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Po Tilletu (1996) lahko uporabo umetnega  vida v kmetijstvu delimo na dve veliki 
področji:  
– raziskovanje in odločanje, ki vodi v izvrševanje in vodenje odločitev  
– proces ocenjevanja kvalitete pridelka. 
Prvo področje vključuje aplikacije, povezane z avtomatskim opazovanjem rasti in razvoja 
rastlin, s pomočjo merjenja obrisov novih sort ali tipov okrasnih rastlin. Skupna značilnost 
vseh teh  aplikacij je dolgotrajen časovni proces, ki nadomešča mukotrpna ročna merjenja, 
pri čemer lahko raziskovalec kadarkoli poseže v sistem, saj je le-ta stabilen in robusten. 
Nasprotno se morajo pri procesih ocenjevanja kakovosti odločitve sprejemati hitro in 
natančno. Najpomembnejši procesi na sortirni liniji ali vodenje gibljivih delov robotske 
roke morajo biti hitri, natančni in nedvoumni. 
Postopki ocenjevanja kvalitete plodov so že splošno razširjeni na vseh sortirnicah in jih 
lahko delimo na selekcioniranje po barvi, obliki, velikosti in prisotnosti najrazličnejših 
nepravilnosti. Za razliko od algoritma za vodenje zahteva ocenjevanje kvalitete zajemanje 
fotografij v posebnih rastnih komorah s kontrolirano osvetljenostjo in se lahko nastavi 
celotno življenjsko obdobje.    
 
 
3.1 Zaznavanje plodov v naravnih pogojih   

 
Uporaba umetnega vida za zaznavanje plodov v sadovnjaku, ki temelji na naravnih 
svetlobnih pogojih, je povezana z velikimi težavami zaradi spremenljive osvetljenosti 
objektov v naravi. Obstajata dva ključna razloga, ki ovirata  neomejeno fotografiranje 
(snemanje) na terenu;  spremenljiva temperatura izvora svetlobe in osvetljenost objektov 
(ang. illumination). Po Jimenezu in sod. (2000) vpliva spreminjanje temperature izvora 
svetlobe čez dan na spreminjanje barve objektov in deloma tudi zakrivanje objektov, kar 
močno otežuje procese segmentacije objektov od ozadja  slike, ki lahko nenazadnje  
kritično ovira procese prepoznavanja objektov.  
 
Preglednica 12: Različne temperature dnevnih virov svetlobe (po Williamsonu in 
                          Cumminsu 1983) 

 
Temperatura (oK) Del dneva in tip vremena

10.000 Jasno 
9.000 Pretežno jasno 
8.000 Delno jasno 
7.000 Oblačno 
6.000 Delno oblačno  
5.000 Pretežno oblačno 
4.000 Sončni vzhod 
3.000 Sončni zahod 

 
 
Iz preglednice 12 se vidi, da se temperatura dnevne osvetljenosti spreminja v zelo  širokem 
pasu, od 3400 K ob sončnem zahodu do 9500 K pri popolnoma sončnem vremenu. 
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Opoldne se lahko spreminja med 6000 K v času delne oblačnosti do 9300 K v času 
pretežno sončnega vremena. Po drugi strani pa intenziteta svetlobe vpliva tudi na 
osvetljenost objektov (preglednica 13), saj se osvetljenost čez dan spreminja tudi v 
odvisnosti od vremenskih razmer.  
 
Preglednica 13: Povprečna intenziteta osvetljenosti (po Williamsonu in Cumminsu 1983) 

 

Del dneva in tip vremena  Lux (lumens/m2) 
Maksimalno sončno  102.000 
Jasno 16.000 
Sončno v senci 10.000 
Oblačno  1.000 
Notranja svetloba 1000 
Priporočeno za branje  500 
Mesečina 0,4 

 
Ponavadi osvetljenost  določenega objekta v naravnih pogojih čez dan zadošča za 
fotografiranje. V resnici so sodobni CCD-senzorji sposobni tehnično zajemati fotografijo  
že pri enem luxu. Vendar predstavlja največjo težavo variabilnost osvetljenosti  znotraj 
slike, kjer se menjujejo osvetljeni in senčni deli, saj se avtomatska zaslonka naravnava 
glede na povprečno vrednost intenzitete svetlobe fotografirane scene. Zato neenakomerna 
osvetljenost nekatere objekte na sliki preveč potemni, druge pa preveč osvetli. Ta lastnost 
digitalne fotografije v postopkih procesiranja najbolj vpliva na kvaliteto segmentacije. V 
nasprotju z digitalno kamero ali fotoaparatom pa ima človeško oko možnost lokalnega 
segmentiranja scene in zaradi te lastnosti ga lokalno ekstremno osvetljeni ali potemneli deli 
ne motijo.         
 
Postopek odkrivanja plodov lahko poteka na  različne načine. V grobem jih lahko 
razdelimo na tri skupine. Prva skupina raziskovalcev (Benady in Miles 1992, Jiménez in 
sod. 1999) odkrivanje opravi z uporabo globinskih senzorjev, pri čemer se zanašajo na 
velikost in ukrivljenost iskane površine. Druga skupina (Shert in Brown 1968, Desnon 
1984, Sites in Dewilche 1988) področje bodisi obsije s svetlobnim virom, ki poudari 
razliko med plodovi in okoljem, bodisi zagotovijo dobro kontrastno razmerje med plodovi 
in okolico tako, da slike zajemajo ponoči ali pa za plodove postavijo temno ozadje. 
Raziskovalci zadnje skupine (Juste in Sevilla 1991, Stajnko 2004, Zaho in sod. 2005), 
uporabljajo  najzahtevnejše postopke, saj plodove odkrivajo neposredno z uporabo 
digitaliziranih barvnih posnetkov, zajetih pod nekontroliranimi pogoji. Pojavljajo se tudi 
hibridne izvedbe (Edan in sod. 1992), ki uporabljajo pristop iz prve in tretje skupine.  
 
Moltó in sod.  (1998) so s proučevanjem osvetljenosti v naravnih pogojih ugotovili, da  se 
naravna osvetljenost čez dan stalno spreminja zaradi spreminjanja vpadnega kota  sončnih 
žarkov in oblačnosti. To vpliva na pojavljanje senc, ki pomembno otežujejo   zaznavanje 
plodov v temnejših delih scene, medtem ko močno odbijanje direktne sončne svetlobe od 
listov povzroča večjo osvetljenost  plodov na svetlobi v primerjavi s plodovi v senci.    
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Po Jimenezu in sod. (1999) je računalniško zaznavanje plodov s sodobnimi algoritmi vse 
bolj zapleteno, saj se poleg standardnih dejavnikov slike (intenziteta svetlobe in barve) 
čedalje bolj uveljavlja tudi uporaba oblike plodov in njihova fizikalna tekstura.    
 
Enega prvih sistemov za  prepoznavanje in lociranje zelenih paradižnikov v naravnih 
pogojih, ki je temeljila na uporabi črno-bele slike s 256 sivimi nivoji in krožni Houghovi 
transformaciji barvne slike  (CHT), so predstavili Whitaker in sod. (1999).   Rezultati so 
bili zelo odvisni od  upragovanja, zato so uspeli pravilno določiti le 64 % plodov. Največje 
težave je povzročala  oblika listov, saj jih je algoritem pogosto zamenjal s plodovi.  
 
Slaughter in Harrel (1987) sta predstavila sistem za zaznavanje zrelih pomaranč na osnovi 
barvnih slik, fotografiranih v pogojih umetne svetlobe. Z uporabo hue in  saturation slik so 
ustvarili dvodimenzionalni prostor. Po uporabi dveh binariziranih slik so dobili 
maksimalne in minimalne vrednosti za hue in saturation  posameznega slikovnega 
elementa, ki so ga z linearno klasifikacijo nadalje predstavili v obliki kvadratnih področij. 
Čeprav so s svojim algoritmom pravilno določili 70 % vseh plodov, je obdelava slik zaradi  
pomanjkanja boljšega  hardvera trajala predolgo (2,5 s na sliko) in zato ni bila sprejeta.    
 
Sites in Delwiche (1988) sta predstavila sistem za zaznavanje  zrelih jabolk in breskev, ki 
je uporabljal črno-belo kamero in filtre elektromagnetnih valovanj med 630 in 670 nm. Z 
uporabo umetne svetlobe so bile fotografije posnete ponoči. Obdelava slik je temeljila na 
segmentaciji binarne slike s pomočjo 'connectivity-8' funkcije in klasifikacijo dobljenih 
objektov s pomočjo linearne klasifikacije. S pomočjo nočne fotografije so pravilno zaznali 
89 % zrelih plodov, medtem ko so jih podnevi približno 84 %. Za natančno analizo je bilo 
potrebno posneti fotografije z ločljivostjo, večjo od 4,5 slikovnih elementov na  mm2, kar 
je bilo v takratnem obdobju, zaradi omejene hitrosti računalniške obdelave, na meji 
procesorske zmogljivosti. 
 
Slaughter in Harrel (1989) sta svoj zgodnejši sistem fotografiranja RGB-slik dopolnila z 
uporabo Bayesianovega klasifikatorja, s pomočjo katerega sta ločevala slikovne točke  
plodov od ozadja. Sistem je fotografiral slike v naravnih pogojih brez uporabe dodatnih 
filtrov. Vsak slikovni element so najprej razgradili na njegove tri  osnovne barvne 
komponente (R, G in B) in jih razvrstili glede na pripadnost plodovom oziroma podlagi. V 
raziskavah sta pokazala, da je bilo približno 75 % vseh slikovnih elementov pravilno 
pripisanih delom plodov.  
 
Juste in Sevilla (1991) sta proučevala dva različna sistema za zaznavanje pomaranč, ki sta 
temeljila na uporabi dveh črno-belih kamer, bliskavice in dveh filtrov za prepuščanje  
valovnih dolžin 630 nm in 560 nm ter sta bila vgrajena ločeno vsak na svoji kameri. 
Najprej se je izračunal  kvocient  črno-belih slik z obeh kamer, tako da se je dobila nova 
slika,  na kateri se je izvedla binarizacija. Na ta način sta uspela kot plodove pravilno 
določiti 80 % vseh najdenih objektov, medtem ko je bilo 10 % objektov napačno 
določenih. V tretjem sistemu brez dodatne svetlobe sta uporabili barvno kamero, za 
procesiranje pa Bayesianov klasifikator, kot je bilo opisano že pri Slaughterju in Harrelu. 
V teh poskusih je bilo 90 % vseh objektov pravilno  določenih in le 5 %  napačno.         
 



 

42 

 

Cardenas-Weber in sod. (1991) so prav tako predstavili sistem za zaznavanje zrelih melon, 
ki je temeljil na uporabi črno-bele kamere. Algoritem je v prvem delu razširil objekte 
(enhancement), nato so uporabili binarizacijo, s katero je nastala binarna slika. Po  
ekstrakciji objektov in računanju njihovih oblik ter teksture so proučevali vmesni pas 
slikovnih točk, s pomočjo katerega so določili  samo dejansko pravilne objekte - melone. V  
drugi stopnji so uporabili baze podatkov, s katerimi so dodatno ocenili dobljene objekte in  
izločili morebitne nepravilno določene objekte. Z uporabo opisanega postopka je bilo 84 % 
objektov pravilno prepoznanih in 10 % nepravilno. 
 
Tian s sod. (1997) so predstavili okolici prilagodljiv algoritem za segmentacijo iskanih 
objektov (EASA), ki sta ga razvila za zaznavanje plevelov v posevku paradižnika. Delno 
nadziran samoučeči sistem se je na polju lahko prilagajal različnim svetlobnim pogojem. V 
primerjavi s statičnim načinom programiranja je EASA segmentacija v  sončnem vremenu 
izboljšala število pravilno določenih plevelov za 54,3 %, v primeru delno oblačnega 
vremena pa celo za  dvaintridesetkrat.  
  
Jimenez in sod. (1999) so razvili tridimenzionalni sistem za ugotavljanje položaja plodov s 
pomočjo oddajanja in merjenja odbite laserske svetlobe z valovno dolžino 670 nm. Sistem 
je bil sposoben določiti okrogle objekte v  naravnih pogojih, ki so ga predstavljale krošnje 
citrusov, jablan in breskev. Laserski senzor je zbiral podatke o oddaljenosti ploda in 
izmeril prisotnost vseh okroglih oblik. Proces merjenja prisotnosti objektov je temeljil na 
analizi vhodnih slik in obdelavi dodatnih lastnosti, kot so: odbojnost laserskih žarkov, 
natančnost merjenja oddaljenosti in njihova standardna napaka. Za prepoznavanje  plodov 
po barvi in obliki so uporabili kombinacijo slik, na katerih se pojavlja refleksija, in slike 
oddaljenosti  objektov. Na ta način je bilo možno določiti pozicijo plodov v prostoru. 
Končna informacija o vsakem plodu je vključevala pozicijo  ploda, njegovo velikost in 
povprečno refleksijo laserske svetlobe in je tako omogočila  selektiven način obiranja 
plodov glede na njihovo zrelost. V poskusih je opisani sistem uspešno prepoznal 74 % 
zelenih plodov in skoraj vse zrele plodove, vendar pa so bila uporabljena drevesa v  
posodah in ne naravni sadovnjak.       

 
3.2 Določanje značilnosti plodov v kontroliranih pogojih 

 
Vse sodobne linije za sortiranje plodov danes zajemajo fotografije za analizo  slik  v 
kontroliranih svetlobnih pogojih. Čeprav na prvi pogled rezultati takšnih raziskav nimajo  
direktne povezave s proučevanjem plodov v naravnih pogojih, pa lahko prenesemo mnoga 
temeljna izhodišča s področja analize slike iz laboratorijskih pogojev tudi na področje 
zajemanja fotografij v sadovnjakih.  
Računalniško ocenjevanje kvalitete plodov je najbolj pogosto uporabljana aplikacija 
umetnega vida na sortirnih linijah. Leemans in sod. (1998) so tako proučevali uporabo 
barvnih slik za ugotavljanje poškodb plodov jabolk sorte ‘Zlati delišes’. Najprej so v prvi 
stopnji s pomočjo algoritma ugotovili normalno distribucijo barv pri popolnoma zdravih in 
pravilno obarvanih plodovih. Nato so barvo posameznih slikovnih točk proučevanega 
ploda  primerjali z naborom barv s pomočjo Mahalanobisovih razdalj. Da se določene 
barve  zdravega ploda ne bi označevale kot poškodbe, so najprej izdelali serijo povečanj 
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objektov (enhancement). Sistem je zelo učinkovito prepoznaval najpomembnejše poškodbe 
plodov, kot so razni odtisi, rdečice, glivične poškodbe in krastavost.   
Z nadgradnjo zgoraj opisanega sistema so Leemans in sod. (1999) proučevali uporabo 
Bayesianovega klasifikatorja za ugotavljanje nepravilnosti pri dvobarvni sorti ‘Jonagold’. 
Z razporeditvijo barv zdravih in poškodovanih plodov po različnih valovnih dolžinah so 
dobili  ločeno verjetnost distribucije za vsak kvalitetni razred plodov. V nadaljnji analizi 
fotografije posameznega ploda so razpored specifične porazdelitve barv  primerjali z 
izdelanimi standardi in plod razvrstili v ustrezen kakovostni razred. Algoritem je večino 
poškodb dobro ocenil, tako da je pri popolnoma zdravih plodovih 69 % vseh plodov 
oziroma  5 %  njihove površine bilo ocenjeno kot poškodovanih, medtem ko je pri  88 %  
plodovih takšnih ocen  manj kot 10 %.        
  
V  laboratorijskih pogojih se zelo pogosto proučuje možnost uporabe  različnih algoritmov 
za prepoznavanje napak in bolezni plodov jabolk (Yang in sod. 1996) ter kontroliranje  
pravilnosti oblik plodov (Currie in sod. 2000),  razvrščanje plodov glede na zahtevane 
barve (Paulus in sod. 1997, 2000) ali celo merjenje količine sladkorjev v plodovih jabolk 
(Stenmetz in sod. 1999). 
 
Aleixos in sod. (2002) so proučevali uporabo barvne RGB-fotografije in bližnje infrardeče 
svetlobe (NIR) za določanje velikosti in poškodb pomarančne lupine. Sistem je temeljil na 
uporabi dveh CCD-kamer, pri čemer je bil na eni nameščen filter, ki je prepuščal samo 
valovne dolžine 750 nm. Z uporabo običajne binarizacije so na NIR-sliki dobili obliko in 
velikost ploda, v 93 % vzorcev pa tudi poškodbe lupine. Poleg tega je sistem pri  94 % 
plodovih lahko ugotovil tudi njihovo obliko in nepravilne barvne odtenke. Največjo oviro 
za masovno vgradnjo omenjenega sistema na sortirne linije predstavlja  relativno počasna 
računalniška obdelava slik, ki je bila omejena na 10 plodov v sekundi.     
 
3.3 Roboti obiralci 

 
Za pobiranje industrijskega sadja se v kmetijstvu že vrsto desetletij uporabljajo namensko 
izdelani stroji, ki jih imenujemo kombajni. Vendar pa so pobiralni  stroji pri svojem delu  
zelo grobi in nenatančni, zato tako obrani plodovi niso uporabni za prodajo, ampak se v 
večini primerov uporabljajo  za predelavo. Po Jimenezu in sod. (1999) lahko najprej 
povzročimo kemijsko odpadanje plodov, ki jih potem vsesavamo s posebnimi sesalnimi 
elementi ali pa uporabljamo stroje za tresenje dreves. Zaradi grobega ravnanja se pri tem 
načinu obiranja plodovi pogosto poškodujejo, zato so današnji eksperimentalni roboti pri 
pobiranju plodov za svežo porabo omejeni le na enakomerno in istočasno zrele plodove, ki 
zahtevajo posebno nežno obravnavanje. 
 
Shert in Brown (1968) sta prva predlagala pobiranje plodov citrusov z mehanskim 
robotom, ki je temeljil na line-of-sight approach s pomočjo posebnih optičnih senzorjev, ki 
so najprej  plod prepoznali, nato pa do njega vodili robotsko roko za obiranje. Za 
zaznavanje plodov so predlagali zbiranje fotometričnih informacij, pri čemer so uporabljali 
različno odbojnost celotne vidne in infrardeče  svetlobe od listov in plodov. 
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Parrish in Gokhsel (1977) sta predhodno opisan postopek nadgradila  s črno-belo TV- 
kamero, optičnim filtrom rdeče svetlobe, robotsko roko in kontrolnim računalnikom. 
Analiza slikovnih podatkov je temeljila na računanju intenzitete svetlobe. V prvem koraku 
algoritma je bila izdelana binarizacija intenzitete svetlobe oziroma binarna slika, s katere 
so prečistili vse motnje. Nazadnje so s preračunavanjem horizontalnih in vertikalnih razdalj 
določili oddaljenost objekta in izračunali okroglost objektov. Potem so izračunali še 
gostoto analiziranega področja in jo primerjali z gostoto objektov. Če je bila izračunana 
gostota posameznega objekta  večja od gostote opazovane regije, je bila ocenjena kot plod.  
 
D'Esnon in Rabatel (1984) sta  predstavila prvo verzijo svojega  robota za obiranje jabolk 
MAGALI leta 1983. Robota so sestavljale votle cevi z robotsko roko, pritrjeno na 
navpičnem podpornem okvirju. Črno-bela kamera za zaznavanje plodov je bila prav tako 
pritrjena na podpornem okvirju in se je  s pomočjo refleksnega senzorja pomikala vse do 
ploda, da bi ga lahko prepoznala. Plod se je utrgal s posebnim sprožilcem in se zakotalil po 
cevi do košare. Na podobnem principu so kmalu izdelali eksperimentalne robote za 
obiranje  grozdja (Sevilla in sod. 1989), špargljev (Humberg in Reid 1986), kumaric 
(Amaha in sod. 1989),  gob (Tillet 1990) in češenj (Tanigaki 2008).  
 
Drugi robot MAGALI (DEsnon in Rabatel 1987)  je imel vgrajene tri barvne kamere in tri 
različne barvne filtre, ki so prepuščali valovne dolžine 950, 650 in 550 nm. Za 
preprečevanje vpliva zunanje svetlobe je bila vgrajena posebna folija. Uporabljeni analogni  
sistem je izračunal intenziteto svetlobe treh slik. Najprej so s preliminarnimi študijami 
ugotovili spektralne lastnosti listja in plodov pri   treh različno obarvanih sortah jabolk; 
rumenoplodni ‘Zlati delišes’, rdečeplodni ‘Red delišes’ in zelenoplodni ‘Granny Smith’.  
 
Levi in sod. (1988) so predstavili avtonomnega enoročnega robota za obiranje pomaranč, 
ki so ga vodili v pogojih umetne kontrolirane osvetlitve. Njegov računalniški sistem je 
predobdeloval barvne slike z elektronskim filtriranjem in lociral plodove s  
prepoznavanjem distribucije maksimalnih gradientov orientacije slikovnih točk. Analogni 
elektronski filter je najprej razmejil objekte, nato med digitalizacijo slike vrednosti 
posameznih slikovnih točk proporcionalno kodiral dejanski vrednosti barv. S pomočjo tako 
dobljene namišljene slike je nastala t. i. gradient slika, ki so jo obdelali še s Sobelovim 
operatorjem in dobili  končno sliko ter jo preiskali s prej izbranim in shranjenim vzorcem  
plodov. S premikanjem tega vzorca po celotni sliki so pravilno poiskali  približno 70 % 
plodov. Uporabljeni algoritem je bil eden prvih, ki je pri iskanju objektov na sliki 
uporabljal okrogle oblike.  
 
Harrel in sod. (1989) so  predstavili enoročnega robota za obiranje citrusov na servo 
pogon. Vrteči se del ročice je imel v majhni komori vgrajeno  CCD-video kamero in 
ultrazvočni oddajnik za določevanje oddaljenosti od ploda. 
 
Za obiranje jabolk so izdelali tudi AUFO-robota (Kassay 1992), ki je za obiranje uporabljal 
šest mehaničnih rok, gibljivih v eni navpični smeri in dveh vodoravnih smereh. Za 
premikanje rok okoli celotnega drevesa se je vrtela cela  platforma s pomočjo majhnih 
elektromotorjev. Za določanje pozicije plodov so uporabljali postopek  triangulacije, ki je 
temeljil na uporabi dveh stereobarvnih kamer, s katerim so v trikotniku z znano stranico in 
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dvema kotoma izračunali še ostali dve stranici in tretji kot. Vsaka kamera je  zajemala sliko 
drevesa z različne oddaljenosti. V  prvem delu algoritma so izvedli segmentacijo obeh slik 
s pomočjo binarizacije, potem pa so dobljena področja z objekti združili v manjše skupine, 
da bi dobili povprečne vrednosti posameznega področja. Potem se je za vse možne pare 
obeh segmentiranih slik izračunala še tridimenzionalna pozicija plodov. Sledilo je 
preračunavanje pozicije posameznega objekta s projekcijo X-Y koordinat, tako da je 
najprej  določena vodoravna, potem pa še navpična. Če je bila razlika med obema 
koordinatama  manjša od 40 mm, je bil objekt prisoten. Žal je ta  algoritem za navidezni 
tridimenzionalni prostor pravilno  določil samo  41 % vseh vidnih plodov.  
 
Zgoraj opisani sistem za določanje pozicije plodov so v svojem delu nadgradili Dobrusin 
in sod. (1992) z  uporabo črno-bele kamere dolgega dometa, s katero so določili dolžino 
(X-Y koordinat) in  kamere kratkega dometa v kombinaciji z izvorom laserske svetlobe za  
določanje Z koordinate. Z algoritmom, ki vključuje filtriranje, segmentacijo s pomočjo 
binarizacije, morfološko erozijo in logični operator OR, so dobili objekte z izračunom  
najpomembnejših morfoloških lastnosti in jih  primerjali z vzorci. V eksperimentalni fazi  
je sistem pravilno določil 80 % plodov, zato je bil kasneje vgrajen kot del  real-time 
sistema za pobiranje melon.   
   
Edan in Miles (1993) sta razvila prototip robota za obiranje melon, ki je z uporabo 
umetnega vida določal tako pozicijo kot zrelost plodov. Robot je imel vgrajen Cartisianov 
manipulator  na okvir traktorja.  
 
Buemi in sod. (1995) so  razvili robota za delo v steklenjakih, pri katerem sta bili  
uporabljeni  dve koordinirani kameri, tako da so dobili  navidezno tridimenzionalno sliko. 
Algoritem za zaznavanje plodov je temeljil na preračunavanju H, S, in I  komponent slike. 
Potem ko so izdelali histogram slike barvnega odtenka (H) in nasičenosti (S), je bila 
narejena še segmentacija binarne slike z upragovanjem in postopki ugotavljanja objektov. 
Z njihovim sistemom je bilo uspešno določeno približno 90 % zrelih paradižnikov. 

  
Kollenburg-Crisan in sod. (1998) so razvili prototip robota za obiranje kumaric, ki je za 
ugotavljanje pozicije plodov uporabljal  bližnji infrardeči spekter elektromagnetnega 
valovanja (NIR), saj se je pokazalo, da plodovi in listje zaradi različne vsebnosti vode 
drugače odbijajo infrardečo svetlobo in je tako precej enostavno določiti cilje.  
 
Kondo in sod. (1999) so proučevali delovanje treh različnih robotov za obiranje jagod, 
gojenih v steklenjakih na gredah, pokritih s črno folijo. Za obiranje občutljivih plodov so 
uporabili  vakuumske sesalnike. Za ustvarjanje tridimenzionalnega prostora in določanja 
položaja plodov ter vodenje robotske roke sta bili uporabljeni dve CCD-kameri. 
Fotografije zrelih rdečih jagod so se lahko in hitro segmentirale, zato so roboti uspeli 
pobrati praktično vse zrele plodove. Vendar pa je včasih, zaradi male velikosti in različne 
oblike rasti plodov, vakuumski sesalec pobral tudi  nekoliko manj zrele plodove.  
 
Peterson in sod. (1999) so ugotovili, da nastajajo pri robotu za obiranje jabolk med  
procesiranjem slik velike motnje, ki so povzročene zaradi spremenljive intenzitete zunanje   
svetlobe, zato so za zajemanje slik uporabljali posebna platna in izvor umetne svetlobe, ki 
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je olajšal procese računalniške analize. Za lažje približevanje robotske roke in obiranje 
plodov sorte Empire so bila poskusna  drevesa vzgajana v Y vzgojni obliki. V poskusih je 
bilo pravilno pobranih 95 % plodov. Sistem umetnega vida je temeljil na  eni CCD-kameri, 
zato je bilo globinsko lociranje plodov in vodenje robotske roke izvedeno s pomočjo 
človeškega nadzora in  posebno trgalno napravo.     

 
 
4 VZORČENJE ZA POTREBE ZGODNJEGA NAPOVEDOVANJA PRIDELKA 

Napovedovanje pridelka z analizo slike temelji na dveh serijah vhodnih informacij. Prvo 
predstavljajo fotografije rodnega volumna dreves, drugo pa vsi tehnološki parametri 
nasada vključno s sadilnimi razdaljami in višinami dreves. 
 
4.1 Naključna izbira dreves in slikanje v nasadu 

 
Zajemanje slik je naključno vzorčenje rodne površine sadovnjaka z namenom, da dobimo 
vzorec rodne površine nasada, ki se kasneje računalniško obdela. Za natančno 
napovedovanje pridelka jablan na nekem območju potrebujemo čim bolj reprezentativen 
vzorec. Da bi to dosegli, se moramo nujno posvetovati s pridelovalcem oziroma lokalnim 
svetovalcem. Ti namreč dobro poznajo posamezne mikrolokacije in značilnosti nasadov ter 
so shemo naključne izbire poskusnih mest za napoved pridelka že določili pri lastnih 
ocenjevanjih pridelka ob obiranju, ogroženosti z boleznimi in škodljivci ali poškodbami po 
toči. 
Za zajemanje fotografij v nasadih lahko uporabljamo skoraj vse digitalne fotoaparate, ki so 
dosegljivi na tržišču po sorazmerno nizkih cenah in omogočajo minimalno slikovno 
resolucijo  1280 x 960 slikovnih elementov, ki so jo Stajnko in sod. (2004) označili za 
dovolj kvalitetno, saj še omogoča optimalno napoved pridelka. 

V začetki devetdesetih let prejšnjega stoletja je bila digitalna fotografija še v povojih, saj 
so bili CCD-senzorji zelo dragi in je bilo število slikovnih elementov (pikslov) omejeno  na 
dobrih 1 MB. Primer sodobnega digitalnega fotoaparata je prikazan na sliki 12. 



 

47 

 

 

Slika 12: Digitalni fotoaparat za zajemanje vzorcev slik (OLYMPUS 8080) 

 

Za boljše prepoznavanje plodov s slik se pri fotografiranju dodatno uporablja bliskavica 
(flash), hkrati  pa pri sončnem vremenu vedno fotografiramo v smeri od sonca.  

4.2 Določanje višine dreves 

 
Višina dreves neposredno vpliva na rodni volumen dreves in posledično rodni potencial  
posameznega sadovnjaka. Višina drevesa (slika 13) je definirana z naslednjimi parametri: 

 h k  ……………višina krošnje    (m) 
 h t  ……………višina prve veje (m) 
 H ……………..višina drevesa  (m) 

 

http://images.google.si/imgres?imgurl=http://www.dpreview.com/reviews/OlympusC8080WZ/Images/frontview.jpg&imgrefurl=http://www.dpreview.com/reviews/olympusc8080wz/&h=836&w=980&sz=99&hl=sl&start=6&tbnid=c1YGrUzHkiioFM:&tbnh=127&tbnw=149&prev=/images%3Fq%3DOLYMPUS%2BC8080%2B%26svnum%3D10%26hl%3Dsl%26sa%3DN
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Slika 13: Višine posameznih delov drevesa 

 

Vsi podatki o pridelovalcu, nasadu, sorti, morebitni alternanci ali ostalih posebnostih se 
pred začetkom vzorčenja vpišejo v obrazec, ki ga prav tako poslikamo še pred prvo 
vzorčno fotografijo nasada. Ker je za računalniško obdelavo potrebna povprečna višina 
dreves, v vsakem poskusnem nasadu najprej izmerimo višino (H) petih naključnih dreves 
in jo vpišemo v obrazec (slika 14). Pri tem velja omeniti, da sta višina drevesa in višina 
krošnje izmerjeni brez enoletnih poganjkov, saj slednji ne predstavljajo rodnega volumna 
oziroma ploskve nasada.  

H

h  t    

h k    
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Slika 14: Obrazec za napoved pridelka jabolk in hrušk z  metodo analizo slike  

 
V mladih nasadih vrste še niso sklenjene, zato je na eni fotografiji ponavadi vidno le eno 
drevo. Za računanje rodne površine si največkrat pomagamo z modeli, ki predstavljajo 
različne oblike geometrijskih teles, prilagojene različnim vzgojnim oblikam. Na sliki 15 je 
prikazan model prisekanega stožca, ki ga uporabljamo za opis rodnega volumna mladih 
dreves, gojenih v obliki vitko vreteno. 
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Slika 15: Model prisekanega stožca za opisovanje rodnega volumna vzgojne oblike vitko 
vreteno  

 
Enačba za računanje površine prisekanega stožca se glasi: 
 

- )
2

()
2

(2 srRrRrCtc +
+

⋅
+

⋅+⋅= ππ  in  22 )()
2

( thHrRs −+
+

= ,                               (4.1) 

 
Kjer pomenijo: 
Ctc….površina prisekanega stožca (m2) 
r…….zgornji premer stebla (m) 
R...... spodnji  premer stebla (m) 
s....…zunanja dolžina stebla (m) 
H…..višina drevesa (m) 
ht…...višina prve veje (m) 
 
 Za opis rodnega volumna zelo gosto sajenih dreves, gojenih v obliki vitko vreteno 
uporabljamo naslednjo enačbo:  
- mtmcc RhHRC ⋅−⋅+⋅= )(2 ππ ,                                                                                      (4.2) 

Kjer pomenijo: 
Ccc …površina valja (m2) 
Rm….povprečen premer stebla (m) 
H…....višina drevesa (m) 
ht……višina prve veje (m) 
 

ht 

R 

r

s 
Ht 



 

51 

 

Na sliki 16 je prikazan model prisekanega stožca in valja, ki ga uporabljamo za opis 
rodnega volumna dreves, gojenih v obliki solaxe.  

Slika 16: Model prisekanega stožca in valja za opisovanje rodnega volumna vzgojne oblike 
solaxe  

 

Opisovanje vzgojne oblike solaxe je zelo zahtevno, zato je tudi enačba za računanje 
površine precej zapletena, saj je sestavljena iz kombinacije vitkega vretena in stožca. 
Velja: 

- lrCC tcs ⋅⋅⋅+= 12 π   in )
2

()
2

(2 srRrRrCtc +
+

⋅
+

⋅+⋅= ππ                                          (4.3) 

 
Kjer pomenijo: 
Cs….površina solaxe vzgojne oblike (m2) 
 r……premer zgornjega valja (m) 
 l……dolžina zgornjega valja (m) 
   
 

Pri modeliranju rodne površine dreves v strnjenih nasadih uporabljamo  poenostavljen 
pristop z uporabo naslednjih  parametrov in enačb:  

– teoretična dolžina vrst  Tdv[m]  = (
vrstamimedrazmak

10000 )                                        (4.4)  

– rodna višina (rv [m]) = višina krošnje (Hk) - višina prve veje (ht)                                 (4.5)  

ht

R 

l

s 
Ht 

r

r
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– teoretična rodna ploskev (Trp [m2]) =  2 x (Tdv x rv)                                                      (4.6)    

– praktična rodna ploskev (Prp [m2]) = Trp x faktor neto površine                                    (4.7) 

 
4.3 Število vzorcev (fotografij) 

 
Število izbranih vzorcev je odvisno od starosti dreves in bujnosti sorte, zato se moramo pri 
fotografiranju prilagodili vsakemu nasadu posebej. Najprej preverimo starost nasada, saj v 
večini primerov neposredno vpliva na velikost dreves, rodno površino in produktivnost 
nasada, posledično pa tudi na število fotografiranih vzorcev dreves. Glede na splošno 
razširjeno evropsko sadjarsko prakso ločimo štiri starostne skupine dreves: 

 drevesa, stara do treh let (slika 17),  ki jih na sliki lahko vidimo v celoti, slikamo enkrat 
s sončne strani,  

 

                                        
  
Slika 17: Primer fotografije manjših dreves, starih tri leta 

 
 drevesa, stara do treh let (slika 18), ki jih ne moremo zajeti na eni sliki, zato jih 

ponavadi slikamo enkrat z vsake strani vrste, 
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Slika 18: Primer fotografije večjih dreves do starosti treh let 

 
 drevesa, stara med tremi in šestimi leti (slika 19), ki jih ponavadi na sliki ne moremo 

videti v celoti, prav tako slikamo enkrat z vsake strani vrste, vendar nekoliko bližje, 
zato da dobimo samo vzorce drevesne krošnje brez enoletnih poganjkov in spodnjega 
dela debla 

 

   
 

Slika 19: Primer fotografije dreves, starih med tremi in šestimi leti 

 
 
 drevesa, stara več kot šest let (slika 20),  ki jih na sliki ne moremo videti v celoti, in so  

obložena z več 100 plodov na drevo, slikamo do 4 x od blizu z vsake strani vrste, tako 
da dobimo več vzorcev iste krošnje. 
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Slika 20: Primer fotografije visoko produktivnih dreves, starejših od šest let 

 
4.4 Oddaljenost in kot slikanja 

 
Medvrstne razdalje poskusnih nasadov se pred fotografiranjem izmerijo s pomočjo 
kovinskega traku ali merilne letve. Glede na izmerjeno medvrstno razdaljo nato določimo 
oddaljenost  med fotoaparatom in drevesom, ki je v optimalnih razmerah približno 2/3 
medvrstne razdalje. Sledi izbira pravilnega položaja pri fotografiranju, ki mora biti  
pravokotno na drevo, in smer sajenja vrst. Pri tem moramo drevesa  iste sorte v določenem 
sadovnjaku  vedno fotografirati  na čim bolj podoben način brez naknadnega spreminjanja 
nastavitev, v enaki višini in enakem položaju fotoaparata.  

Za potrebe kasnejše predobdelave slike se na prvih pet dreves v seriji pritrdi objekt okrogle 
oblike znanega premera. Ker je tenis žogica standardnih dimenzij (65 mm) povsod po 
svetu, jo je najlažje kupiti in uporabiti. Pri namestitvi žogice je zelo pomembno, da jo 
pritrdimo na sredino krošnje, saj bo tako v najbolje ocenjeno povprečno razmerje med 
slikovnimi elementi in dejanskimi dolžinskimi merami - mm (slika 21).  
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Slika 21: Namestitev objekta – tenis žogice 

 

Vpliv spreminjanja oddaljenosti na relativno velikost objektov na sliki je lepo viden na 
sliki 22, kjer posamezne fotografije prikazujejo isti objekt, fotografiran z razdalje 3 m 
(sredina) oziroma 1 m (levo, desno). 
Razmerje pixel/mm se je tako od začetnih 7 slikovnih elementov za 1 cm povečalo na 
končnih 24 slikovnih elementov na 1 cm, kar omogoča lažje ločevanje iskanih objektov od 
okolice, saj so v  tem primeru motnje dostikrat manjše. Po drugi strani pa moramo v 
primeru vzorčenja male površine rodne ploskve število vzorcev tudi ustrezno povečati, kar 
spet nekoliko podaljšuje čas vzorčenja na terenu in čas obdelave slik.  
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Slika 22: Vpliv oddaljenosti fotografiranja na relativno velikost objektov na sliki 

 

Oddaljenost dreves od fotoaparata ne vpliva samo na razmerje med slikovnimi elementi in 
premerom plodov v merskih enotah, ampak je pri premajhni razdalji tudi površina rodne 
ploskve na sliki majhna in vzorec sadovnjaka ni reprezentativen. Vpliv različne 
oddaljenosti fotografiranja na velikost vzorčne površine je lepo viden v preglednici 14, kjer 
so na primeru istega nasada prikazana razmerja med slikovnimi elementi in centimetri ter 
velikostjo rodne površine na fotografiji.  V vseh primerih, kadar zajamemo le del drevesne 
krošnje,  je zato nujno potrebno število vzorčnih fotografij povečati s 15 na 30 ali celo na 
45. Istočasno lahko vidimo, da povečevanje kvalitete fotografij (resolucija) sicer poveča 
število slikovnih elementov na centimeter, vendar pa ostaja vzorčena površina 
nespremenjena.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 pixel/cm 

40 x 53 cm 

7 pixel/cm 

137 x 183 cm  

24 pixel/cm 

40 x 53 cm 11x

11x 
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Preglednica 14: Vpliv resolucije in oddaljenosti fotografiranja na razmerje slikovni 
element /cm in velikost vzorčne rodne površine 
 

 
Sadilna razdalja 

 
Resolucija 

 
Oddaljenost 

fotografiranja 

 
Razmerje 
Slikovni 

element/cm 

 
Slikana površina 

‘Fuji’ 
2,6 x 0,7 m 1280 x 960 2,5 m 5,96 3,51 m

2
 

‘Fuji’ 
2,6 x 0,7 m 2048 x 1536 2,5 m 9,54        3,51 m

2
 

‘Gala’ 
2,8 x 0,7 m 1280 x 960 2,3 m 6,59 2,83 m

2
 

‘Gala’ 
2,8 x 0,7 m 1280 x 960 0,9 m 23,9 2,16 m

2
 

‘Gala’ 
2,8 x 0,7 m 2048 x 1536 2,3 m 8,36 2,83 m

2
 

‘Zlati delišes’ 
3,0 x 0,7 m 

 
1280 x 960 

 
2,0 m 

 
5,96 

 
3,51 m

2
 

‘Zlati delišes’ 
2,6 x 0,7 m 

 
1280 x 960 

 
1,8 m 

 
6,59 

 
2,83 m

2
 

 
 
4.5 Določanje velikosti plodov 

 
Velikost ploda je sortna lastnost, ki smo jo podrobneje opisali v poglavju 1.1.2.2, vendar 
pa pedoklimatski pogoji in obloženost dreves pomembno vplivajo na končni premer 
oziroma maso plodov. Premer ploda v milimetrih je parameter, ki ga je dokaj enostavno 
izmeriti in je pomemben za razvrstitev plodov v različne razrede in ga uporabljamo na 
sortirnih linijah. Biološko gledano je pomembnejši parameter masa plodov, vendar pa 
masa ploda pri vseh sortah ni enako odvisna od premera. Za oceno mase plodov v času 
obiranja je zelo pomemben dejavnik prirastek enega milimetra po širini, saj pri velikem 
plodu prispeva bistveno več k  prirastku mase kot pa pri majhnem plodu. Volumen in masa 
ploda ne korelirata linearno, pač pa pri vsaki sorti nekoliko drugače. Winter (1986) je  
uporabljal za preračun premera ploda v njegovo maso naslednjo formulo: 

43 premerpremermasa
ploda

⋅+⋅+= υμλ ,                                                                      (4.8) 

kjer so: 

 λ, μ in υ ….. oblikovni koeficienti plodu, značilni za posamezno sorto in regijo. 

Računska formula žal ni uporabna pri majhnih premerih v začetku razvoja plodov in 
določevanju njihove mase, zato izvajamo vzorčenje plodov za potrebe napovedi po 
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junijskem trebljenju plodičev, ko dosežejo vrednosti premerov plodov vsaj 35 mm.  Pri 
napovedovanju velikosti plodov ob obiranju pa ima pomembno vlogo obloženost oziroma 
gostota plodov, saj vpliva na rast in končno velikost plodu (poglavje 1.1.2.1) Gostota 
plodov oziroma obloženost dreves v zgodnjem razvoju plodov nima neposrednega vpliva 
na maso, a v času zorenja izrazito negativno vpliva (manjša) na težo plodov v času 
obiranja. Kljub vsemu naštetemu je Welte (1991) razvil modificirane linearne enačbe (4.9), 
pri katerih je relativno povečanje mase ploda neposredno sorazmerno relativnemu 
povečanju premera.   

plodaploda premerapovečovečrelalivnoBmasepovečovečrelalivno ⋅= ,                                  (4.9) 

Kjer je: 

B …..koeficienti mase plodu, značilen za posamezno sorto in regijo. 

Upoštevajoč prej omenjeno linearno korelacijo med premerom in maso plodov je tako za 
kvalitetno oceno pridelka potrebno ovrednotiti le gostoto plodov oziroma njihovo število 
na drevesu. Za štetje plodov se morajo jabolka vzorčiti vsako leto približno ob istem času. 
Če je velikost ploda večja, kot bi teoretično morala biti, se njegov premer ob obiranju 
popravi tako, da vzamemo razliko premera in jo delimo s številom  dni do predvidenega 
spravila. 

Ker lahko pri analizi slike ugotavljamo samo povprečen premer plodov, temeljita ocena 
razvoja plodov in napoved pridelka v času obiranja na povprečnih vrednostih. Rehkugler in 
Throop, De Bussher s sod. (1995) ter Paulus s sod. (1997) so prvi razvili algoritme za 
avtomatsko merjenje premera s presvetljavo plodov na sortirnih linijah. Ker je sortiranje na 
strojih stacionarni postopek, v katerem je možno prilagajanje aparatur, je omenjeno 
merjenje zelo natančno in zanesljivo.  V sadovnjakih žal takšen način merjenja in 
prilagajanja sistema ni možen, saj se drevo od drevesa razlikuje. Poleg tega je 
napovedovanje pridelka časovno omejeno, saj je napoved za potrebe organizacije WAPA 
(prej Prognosfruit) potrebno podati do konca meseca julija in natančnejši način 
fotografiranja je v tako kratkem času pravzaprav nemogoče izvesti.   

 

5 ALGORITEM ZA OBDELAVO SLIK S TERENA 

Pri praktičnem zajemanju fotografij za napovedovanje pridelka v enem dnevu ponavadi 
obiščemo več pridelovalcev, ki imajo posajenih več sort jabolk ali hrušk v enem ali več 
sadovnjakih. Da bi se izognili  kasnejši zamenjavi vzorcev, pred začetkom fotografiranja 
dreves najprej vedno fotografiramo obrazec z izpolnjenimi podatki o določenem 
sadovnjaku in šele nato vzorce dreves (slika 23). 
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Slika 23: Shranjena serija slik ene parcele na spominski ploščici fotoaparata 

Še boljše je, če lahko v fotoaparatu nastavimo najprej opcijo kreiranja map, ki omogoča 
samodejno shranjevanje slik v predhodno imenovano mapo.  

Po končanem vzorčenju na terenu slike nato prenesemo v računalnik in jih razvrstimo po 
sortah, pridelovalcih in območjih v mape in podmape (slika 24). Zaporedje map po 
parcelah se vedno določi na osnovi obrazcev, v katere se  v času vzorčenja  vpisujejo 
številke fotografij s fotoaparata. Na koncu se vse mape parcel enega  območja kopira v 
skupno mapo in jo poimenuje po pridelovalnem območju. Šele na ta način pripravljeni 
vzorci (slike) so namenjeni za kasnejšo računalniško obdelavo.   
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Slika 24: Primer urejenih fotografij v računalniku 

 
5.1 Izbira programa 

 

Po opravljenih meritvah in fotografiranju v sadovnjakih najprej izberemo ustrezen 
računalniški program, prilagojen določeni sorti in pridelovalnemu področju. Določen 
program vsebuje sorti in pridelovalnemu področju prilagojene rastne krivulje plodov jabolk 
in hrušk, ki upoštevajo tudi velikost in starost  dreves ter pokrovno barvo kožice. 

5.1.1 Vnos slik v program 

Pred zagonom računalniške obdelave se določi mapa, iz katere se bodo slike samodejno 
vnašale v program za obdelavo in napoved pridelka,  hkrati pa izberemo tudi mesto izpisa 
rezultatov napovedi pridelka (slika 25).  
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Slika 25: Delovna plošča algoritma za obdelavo meritev in slik 

 

5.1.2 Vnos  parametrov nasada v delovno ploščo algoritma 

 

Iz obrazcev moramo za vsako napoved pridelka posebej v delovno ploščo algoritma najprej 
vpisati širino vrste, povprečno višino dreves ter višino prve veje za vsak nasad (slika 26). 
Na osnovi vnešenih parametrov program za obdelavo slik avtomatično izračuna dolžino 
vrst, rodno ploskev na površini enega hektarja nasada ter velikost slikane ploskve, kot je 
bilo opisano v poglavju 4.2. 

 

 
 

Slika 26: Primer vnesenih in izračunanih parametrov nasada 

Parametri 

d

Napoved

Parametri 

bd l

Poti slik in 

lt t

Rezultati 

li
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5.1.3 Zagon programa 

Zagon programa se izvede v dveh zaporednih korakih: 
  
 prvi korak, v katerem  poteka  priprava za obdelavo slik, opisana v prejšnjem poglavju   
 drugi korak, v katerem potekata analiza slik in računanje napovedi pridelka, 

predstavljena v nadaljevanju.  
 

5.2 Predobdelava slik 

Postopek predobdelave slik se opravi za vsak nasad oziroma serijo fotografij dreves 
posebej. Najprej se na eni od slik poišče tenis žogico, ki služi za ugotavljanje razmerja med 
številom pixlov in milimetri. Postopek se izvede s pomočjo računalniške miške, tako da 
potegnemo črto po najdaljšem vidnem premeru žogice (slika 27). Pri tem računalnik v 
desnem zgornjem okencu izpiše število pixlov (slika 27 - rdeči krogec). Dobljeno število 
pixlov se vnese v okence parametrov slike delovnega panoja programa za obdelavo slike, 
kar omogoča avtomatično preračunavanje razmerja število pixlov v milimetre. S tem 
postopkom omogočimo merjenje premera plodov na sliki in hkrati določimo površino 
vzorca fotografije, ki ga kasneje potrebujemo za računanje pridelka na rodno površino 
sadovnjaka. 
   

 
 

Slika 27: Določanje premera objekta – tenis žogice 

 

5.2.1 Transformacija RGB-slike  

S klikom na ikono start analysis (slika 25) zaženemo drugi del programa, v katerem poteka 
izločanje objektov nepravilnih oblik in iskanje plodov na posameznih slikah, s pomočjo  
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postopkov, opisanih v poglavju 5.4.1, ter avtomatsko shranjevanje podatkov po prej 
določenem zaporedju.  

Transformacija RGB-slike je potrebna, ker originalne barvne digitalne fotografije (slika 
28) vsebujejo preveč motenj, ki otežujejo in podaljšujejo čas procesiranja. Zato se v 
postopku transformacije najprej s pomočjo  RGB-barvnega prostora originalno RGB-sliko 
pretvori v njene tri osnovne barve ravnine R, G in B.  Na ta način ustvarimo tri nove slike: 
rdečo (R), zeleno (G) in modro (B). Primer transformiranja rumenoplodne sorte ‘Zlati 
delišes’ je prikazan na sliki 29 in rdečeplodne ‘Gala’ na sliki 30. 

Nato se na osnovi analize histogramov slik  izbere tista, pri kateri se oblika krivulje najbolj 
približa želeni bimodalni distribuciji točk z enim vrhom, ki vsebuje slikovne elemente s 
plodovi. Pri analizi slik za potrebe štetja in merjenja plodov ter napovedovanja pridelkov 
se najbolj pogosto uporabljata rdeča in zelena slika (slika 31).  

 
 

Slika 28: Originalna RGB-slika dreves sorte ‘Zlati delišes’ 
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 rdeča slika (R)                             zelena slika (G)                            modra slika (B) 

 

Slika 29: Rezultati uporabe RGB barvnega prostora pri sorti ‘Zlati delišes’ (Vrbnjak 2008) 
 

 

 
 
 
 

       Originalna RGB slika



 

65 

 

                 
 

Slika 30: Rezultati uporabe RGB-barvnega prostora pri sorti ‘Gala’ (Vrbnjak 2008) 

 
Pri obeh sortah se jasno vidi, da v plodovih ni odtenka modre barve, zato se modra slika  
pri analizi jabolk in hrušk ne upošteva. 
Na osnovi histogramov slik se izbere tista, pri katere se oblika krivulje najbolj približa 
želeni bimodalni distribuciji točk z enim vrhom (slika 31). 
 

         
 

Slika 31: Izbira slike na osnovi histograma (Stajnko 2005) 

rdeča slika (R) zelena slika (G) modra slika (B) 
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5.2.2 Kreiranje in filtracija binarne slike 

 

V tem delu obdelave slik se rdečo oziroma zeleno sliko spremeni v binarno sliko tako, da 
se njen histogram razdelili s pomočjo upragovanja na dva dela:  

 v prvi, vidni del (rdeča barva), ki vsebuje iskane objekte ter motnje s podobno 
intenziteto svetlobe    

 v drugi del, ki je neviden in postane na binarni sliki podlaga (slika 32). 

             

 

Slika 32: Prikaz binarizacije s pomočjo upragovanja (thresholding) (Stajnko 2005) 

 

Vendar meje upragovanja niso odvisne samo od obarvanosti kožice plodov, ki je sortna 
lastnost, pač pa tudi od razvojne faze in pedoklimatskih dejavnikov, še najbolj pa od 
osvetljenosti objektov. 
Nekatere najbolj pogoste vrednosti mej upragovanja za sorte jabolk, ki se gojijo v 
Sloveniji, so prikazane v preglednici 15. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

‘Zlati delišes’ ‘Gala’ 
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Preglednica 15: Vrsta slike in meje upragovanja pri nekaterih sortah jabolk 

 
Sorta Tip slike Meje binarizacije 

rdeča 190-250 ‘Gala’  
zelena 214-255 
rdeča 170-255 ‘Elstar’ 
zelena 180-255 
rdeča 150-255 ‘Zlati delišes’ 
zelena 140-255 
rdeča 130-255 ‘Pinova’ 
zelena 150-255 
rdeča 170-255 ‘Braeburn’ 
zelena 160-250 
rdeča 180-255 ‘Jonagold’ 
zelena 160-255 

 
 
Na sliki 33 je prikazana uporaba RGB-barvnega prostora na primeru sorte ‘Fuji’ z dne 19. 
9. 2007, s katere se lepo vidi, kako pripravimo tri nove fotografije, za vsako barvno 
ravnino  posebej. 
 
 

               
 
Slika 33: Transformacija RGB-slike pri sorti ‘Fuji’(Vrbnjak 2008) 
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V prvih razvojnih fazah plodov so plodovi neodvisno od sorte pretežno zelene barve. Za te 
plodove je pri binarizaciji najprimernejši zelena (G) barvna ravnina. V času dozorevanja  
večinoma pridobivajo rdeče barvne odtenke (‘Elstar’, ‘Braeburn’…). Za analizo slik teh 
sort je najprimernejša rdeča (R) barvna ravnina. Izjema so sorte ‘Zlati delišes’, ‘Granny 
Smith’ in ‘Mutsu’, pri katerih plodovi z zorenjem postajajo rumeni in je zato izbira zelene 
(G) barvne ravnine najprimernejša. 
Pri določanju vidnih mej plodov pa cilj niso samo jasno izražene meje ploda, temveč tudi 
ohranjanje njegove dejanske velikosti. Problem namreč nastane, ker pri ožanju mej 
upragovanja nastaja fotografija z manj motnjami in lepše izraženimi mejami, vendar se 
istočasno premer ploda manjša. 
V grafikonu 9 je natančno prikazan vpliv upragovanja na izmerjen premer ploda pri sorti 
‘Elstar’. Če smo namreč na sliki 34 spreminjali meje upragovanja treh barvnih kanalov, se 
je premer pomembno zmanjšal od 3,64 cm pa vse do 3,12 cm, kar je predstavljajo 14,28 % 
podcenjeno meritev. 
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Slika 34: Prikaz vpliva izbire RGB-slike in mej upragovanja pri sorti ‘Elstar’ (Vrbnjak 

2008) 
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Grafikon 9: Izmerjene vrednosti premera plodu sorte ‘Elstar’ glede na meje upragovanja 
(Vrbnjak 2008) 
 
Na sliki 35 je prav tako prikazan vpliv mej upragovanja na vidnost robov ploda sorte 
‘Elstar’. Kot lahko vidimo, so postali robovi ploda z večanjem spodnje meje upragovanja 
(od 70 do 13) bolj jasni, prav tako pa se je zmanjšalo število motenj in fotografija je 
postala primernejša za nadaljnjo obdelavo.  
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Slika 35: Prikaz vpliva mej upragovanja na vidnost robov plodov pri sorti ‘Elstar’ (Vrbnjak 
2008) 
 

V naslednjem poglavju je s pomočjo preglednic in grafikonov prikazan razvoj plodov 
različnih sort skozi celotno vegetativno obdobje. Osnova za statistično vrednotenje 
natančnosti računalniških meritev je bila vedno ročna meritev označenih plodov, ki smo jih 
spremljali v štirinajstdnevnih presledkih od 't' razvojnega stadija dalje. Podatke ročnih 
meritve smo vedno primerjali s podatki, pridobljenimi z avtomatsko metodo. 
Kot se  vidi v grafikonih od 10 do 15, si  krivulji ročnih in avtomatskih meritev tesno 
sledita oziroma prihaja do manjšega odstopanja, največkrat v fazi zorenja plodov.  
 
Pri avtomatskem določanju natančnega premera plodov s pomočjo analize slike pogosto 
naletimo na težave, povezane z določevanjem vidnih mej. Na vidne meje objekta lahko 
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vplivamo s parametrom upragovanja, vendar ga je potrebno skozi rastno dobo večkrat 
korigirati pri vsaki sorti posebej. 
Ta pojav nastane zaradi neenakomerne osvetlitve plodu v času fotografiranja na terenu, ki 
je posledica sončnega obsevanja, dolžine dneva, prekrivanja plodov z listi in s sosednjimi 
plodovi. Tem naravnim pogojem se je težko izogniti, pri čemer večkrat ne pomaga niti 
uporaba bliskavice. Zaradi spreminjajočih se pogojev v sadovnjaku in posledično različno 
osvetljenih plodov popolnoma avtomatska metoda merjenja premerov ni možna. Tako 
moramo parameter upragovanja določiti za vsako serijo fotografij (opazovanje, sorta) 
vedno znova. Iz zgoraj navedenih dejstev lahko zaključimo, da takšen postopek dela ne 
pomeni bistvenega prihranka časa pri analiziranju premera posameznega ploda, drugače pa 
je na celem drevesu, kjer nas zanimajo samo povprečni premeri plodov. 
Pri sortah z enakomerno obarvanostjo je metoda hitrejša in bistveno natančnejša kot pri 
sortah, ki ne razvijejo izrazite pokrovne barve. 
 
Pri določanju premera plodov lahko prihaja zaradi dvodimenzionalne narave slik do težav, 
povezanih z izgubo ene dimenzije (globine). Plodove analiziramo na krošnji jablane, ki je 
tridimenzionalno telo. Za analizo pa uporabljamo fotografijo, ki je dvodimenzionalna 
ploskovna. Ker v naravi plod ni vedno enako oddaljen od točke fotografiranja, se v praksi  
pokaže, da iz zajete fotografije brez dodatnih pomagal ne moremo določiti premera plodu. 
Pri nepravilnem vzorčenju tako na razdalji 3,0 m med fotoaparatom in objektov lahko 
prihaja tudi do odstopanj ± 0,2 m. K zmanjšanju takšne sistemske napake najbolj pomaga 
uporaba okroglega telesa konstantne velikosti (tenis žogica velikosti 65 mm), ki nam služi 
za primerjavo z obravnavanim predmetom. Na ta način se odstrani vpliv različnega kota in 
deloma razdalje od točke fotografiranja. 
 

Določanje premera sorte ‘Braeburn’ 
 

‘Braeburn’ spada med pozne sorte. Plodovi, značilni za to sorto, so srednje drobni do 
srednje debeli. V zgodnjem stadiju vegetacije so plodovi obarvani zeleno, ob koncu 
vegetacije oziroma ob obiranju je barva rdeča. Obarvanost je odvisna od osvetlitve. 
V grafikonu 10 so predstavljene povprečne vrednosti rezultatov ročnih in računalniških 
meritev sorte ‘Braeburn’ po posameznih obdobjih, iz katerih lahko vidimo tesno povezavo 
med rezultati obeh metod. Skozi vso rastno obdobje plodov rezultati meritev z obema 
metoda izkazujejo enak trend rasti plodu. Usklajeno rast potrjuje tudi korelacijski 
koeficient, ki znaša za obravnavano sorto R2 = 0,91. Vzrok za izmerjeno razliko leži pri 
previsoko določenem parametru upragovanja, kar posledično pomeni premajhen del 
zaznanega plodu. Rešitev bi lahko bila bolj kontrastna fotografija (uporaba močnejše 
bliskavice). 
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Grafikon 10: Primerjava med ročnim in računalniškim merjenjem premera plodov sorte 
‘Braeburn’ (Vrbnjak 2008) 

 
 
Določanje premera sorte ‘Elstar’ 
 
Sorta ‘Elstar’ je srednje zgodnja sorta, ki ima srednje debel plod. Plod je sploščeno 
okroglaste oblike, precej izenačen z rumeno osnovo in živo rdečo krovno barvo, kar 
predstavlja pri obdelavi slik velike ovire za natančnost ločevanja. Za takšen plod lahko 
rečemo, da je njegova obarvanost marmorirana in nam pri izvajanju avtomatskih meritev 
lahko povzroča nemajhne nevšečnosti. 
 
V grafikonu 11 so predstavljene povprečne vrednosti rezultatov ročnih in računalniških 
meritev po posameznih obdobjih. Prej imenovana nevšečnost je izraz neenakomerne rasti 
krivulj oz. odstopanja krivulj, kar je razvidno v spodaj prikazanem grafikonu 11. Ta 
neenakomernost rasti se močneje izraža proti koncu vegetacijskega obdobja. Čeprav 
računalniška meritev kaže precej podoben trend z ročnimi meritvami, pa so odstopanja 
med dejanskimi vrednostmi precej velika (30 %). 
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Grafikon 11: Primerjava med ročnim in računalniškim merjenjem premera plodov sorte 
‘Elstar’ (Vrbnjak 2008) 

 
 
Določanje premera sorte ‘Fuji’ 
 
Plodovi japonske diploidne sorte ‘Fuji’ so srednje debeli, precej podolgovate in 
nesimetrične oblike. To nesimetričnost pa temeljiteje poudarja njena obarvanost v času 
obiranja, ko se barva prelije iz zelene v zelo rdečkasto, včasih v sprano rdečkasto barvo. Je 
sorta, ki v barvni enotnosti sovpada s sorto ‘Zlati delišes’, lahko bi rekli, da nima 
marmoriranega navdiha. V grafikonu 12 so predstavljene povprečne vrednosti rezultatov 
ročnih in računalniških meritev po posameznih obdobjih. Celoten barvni navdih  plodu 
daje močan značaj fotografiji posebno v času zorenja in je pomemben člen za dobro 
določitev vidnih mej. Le-tega določimo z upragovanjem. Iz grafikona 12 je razvidna velika 
podobnost med ročno in računalniško rastno krivuljo, ki na začetku vegetacije raste, proti 
koncu pa prihaja do manjših odstopanj. Vzroki odstopanj so vpliv različnih vremenskih 
pogojev ob fotografiranju in morda premalo natančno določene meje pri računalniških 
meritvah. S to metodo je pri sorti ‘‘Fuji’’težko natančno ugotoviti rast plodov. Vendar 
lahko z uporabo regresijske enačbe izboljšamo vrednosti premerov v celotnem 
vegetacijskem obdobju. 
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Grafikon 12: Primerjava med ročnim in računalniškim merjenjem premera plodov sorte 
‘Fuji’(Vrbnjak 2008) 

 
 
Določanje premera sorte ‘Jonagold’ 
 
‘Jonagold’ spada med srednje pozne sorte. Plodovi so debeli do zelo debeli. Njihova 
osnovna barva je rumenkasto zelena, v polni zrelosti pa svetlo rumena, pokrita z vsaj 50 % 
rdeče barve. Obseg in intezivnost pokrovne barve sta zelo odvisna od vremenskih 
dejavnikov (osvetljenosti krošnje). Pri manj obarvanih plodovih je barva svetlejša. V 
grafikonu 13 so predstavljene povprečne vrednosti rezultatov ročnih in računalniških 
meritev po posameznih obdobjih. Potek krivulj na grafikonu močno spominja na grafikon 
sorte ‘Braeburn’. Iz grafikona lahko vidimo tesno povezavo med rezultati obeh metod, ki 
jo potrjuje tudi zelo velika vrednost R2. Skozi celotno rastno obdobje plodu rezultati obeh 
metod izkazujejo enak trend. Pri tej sorti smo z računalniško metodo izmerili približno 23 
% manjši premer plodu. Vzrok leži verjetno pri previsoko določenem parametru 
upragovanja, kar posledično pomeni manjši del zaznanega, vidnega dela plodu. Rešitev bi 
lahko bila bolj kontrastna fotografija (uporaba močnejše bliskavice). 
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Grafikon 13: Primerjava med ročnim in računalniškim merjenjem premera plodov sorte 
‘Jonagold’ (Vrbnjak 2008) 
 
 
Določanje premera sorte ‘Pinova’ 
 
‘Pinova’ je novejša sorta z manjšim, precej simetričnim plodom. Barva plodu je rumeno 
zelena. Veliko sonca daje oranžno rdeče do kamino rdeče obarvane plodove. Ko dosežejo 
dovolj pokrovne barve, jih oberemo. Čas obiranja je konec septembra in v začetku oktobra. 
V grafikonu 14 so predstavljene povprečne vrednosti rezultatov ročnih in računalniških 
meritev po posameznih obdobjih. Pri tej sorti se skozi vso vegetativno obdobje rasti plodov 
najbolj približajo rezultati obeh metod v prvih dveh opazovanih obdobjih. Kasneje si rastni 
krivulji tudi dokaj enakomerno sledita. Diferenca rastnih krivulj je majhna, kar izkazuje 
zelo visok korelacijski koeficient R2 = 0,909. Če se ozremo nazaj in primerjamo 
obarvanost plodov, ti plodovi niso najbolj dojemljivi za takšne odlične rezultate, ker pa je 
dejavnikov veliko, je povprečje v celoti vidno v našem grafikonu. Kot ostale sorte ima tudi 
ta svojo značilnost. Njena rast je tako čudovita in tako lepo razporejena, da je dobro 
fotografijo za kasnejšo obdelavo zlahka narediti. 
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Grafikon 14: Primerjava med ročnim in računalniškim merjenjem premera plodov sorte 
‘Pinova’ (Vrbnjak 2008) 

 
 
Določanje premera sorte ‘Zlati delišes’ 
 
Uvrščena je med glavne sorte slovenskega sadnega izbora. Njeni plodovi so srednje debeli, 
če je rodnost preobilna, pa so drobni. Barva plodov je zelenkasto rumena, ki pa z 
dozorevanjem prehaja v zlato rumeno. Videz plodov kvari posip z rjavkasto rjo. V 
grafikonu 14 so predstavljene povprečne vrednosti rezultatov ročnih in računalniških 
meritev po posameznih obdobjih, iz katerih vidimo, da je potek rastnih krivulj v začetnih 
fazah razvoja plodu podoben pri obeh metodah, česar pa ne moremo trditi za nadaljnje 
termine slikanja. Rezultati so toliko bolj presenetljivi, saj je za plodove značilna 
enakomerna obarvanost skozi ves njihov razvoj. Korelacijski koeficient znaša komaj 0,79. 
Razlog za dokaj slabe rezultate lahko iščemo v premajhnem kontrastu plodov in ozadja ali 
mogoče prekrivanju plodov z listi in sosednjimi plodovi. 
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Grafikon 15: Primerjava med ročnim in računalniškim merjenjem premera plodov sorte 
‘Zlati delišes’ (Vrbnjak 2008) 

 
 

5.2.3 Odkrivanje in štetje objektov (plodov) 

 
Ker je segmentacija z binarizacijo hiter, a relativno neselektiven način kreiranja binarne 
slike, ostaja na njej v primeru slabše osvetljenih objektov manjše ali večje število motenj. 
Zato moramo na binarni sliki izločiti vse vidne objekte, ki nimajo oblike podobne 
plodovom. Največkrat so to deli armature, debla in drugi predmeti, ki bi lahko bili šteti 
med plodove, če jih ne bi pravočasno odstranili. Številni poskusi v začetnih obdobjih 
razvoja algoritmov so pokazali, da je plodove najlažje poiskati in izločiti na podlagi dveh 
objektov (vzorcev) (slika 36): 
– elipse, ki izloči večino kvadratnih in ne okroglih objektov 
– ploda jabolka, na osnovi katerega se samostojno išče plodove na sliki. 
 
Seveda je premalo popolnoma enakih objektov, da bi zahtevali 100 % identičnost z 
vzorcem, zato pri nastavitvi identičnosti iskanih plodov vedno dovolimo vsaj 20 % 
odstopanje enakosti oblik med določenimi vzorci in najdenimi objekti, saj so tudi oblike 
plodov v naravi precej variabilne. 
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Slika 36: Prešteti plodovi po izločitvi motenj in iskanju objektov 

 

Primer iskanja objektov na določeni vzorčni fotografiji so prikazani na sliki 37.  
 

 
 

Slika 37: Različno obarvani plodiči kot rezultat analize slike 

 

5.2.4 Merjenje morfoloških lastnosti 

Število preštetih plodov je samo prvi parameter, ki nam omogoča izračunati napoved 
pridelka. Naslednji pomemben dejavnik predstavljajo morfološke lastnosti objektov – 
plodov, ki jih računalniški algoritem samostojno izmeri na vseh najdenih objektih 
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(preglednica 16). V večletnih testiranjih algoritma se je kot najpomembnejša morfološka 
lastnost izkazala najdaljša dimenzija (ang. longest segment) posameznega objekta na sliki. 
Z algoritmom zato izmerimo najdaljšo dimenzijo vsakega objekta posebej, nato pa še 
povprečje vseh meritev na vsaki vzorčni fotografiji in ga kasneje uporabimo kot podatek o 
povprečnem premeru plodov. 
 
 
Preglednica 16: Najpomembnejše morfološke lastnosti objektov 

 

Morfološka lastnost Enačba 
Najdaljša razdalja 

(major axis) Xlevo zgoraj –Xdesno spodaj 

Najkrajša razdalja 
(minor axis) Xlevo spodaj –Xdesno zgoraj 

Površina 
(area) Število slikovnih elementov 

Obseg (perimeter) Število slikovnih elementov, ki omejujejo objekt  

Zbitost objekta (compactness) 2
16

obseg
površina⋅  

Podolgovatost 
(elengation) )(

)(
linijanajkrajšalinijanajdaljša
linijanajkrajšalinijanajdaljša

+
−  

Razmerje dolžina/obseg  (lenght to 
perimeter) obseg

linijanajdaljša  

 

5.2.5 Izračun pridelka jabolk 

Iz števila plodov in njihovega premera se najprej oceni trenutni pridelek na analizirani 
sliki, ki pa še ni direktno povezan s končnim pridelkom ob obiranju. Na oceno končnega 
pridelka veliko bolj vpliva prešteto število plodov ob vzorčenju kakor pa premer plodov ob 
obiranju.  Če je namreč trenutni premer manjši od pričakovanega, se končna masa pri 
kalibrih plodov 75–80 mm zmanjša največ do 2 %. Če pa je večji od povprečja, se prav 
tako  poveča le za 2 %. Številni dolgoletni poskusi v različnih poskusih po svetu so 
pokazali, da kljub začetnemu prehitevanju ali zaostajanju plodov v razvoju ob obiranju le-
ti v večini sadovnjakov dosežejo svojo sortno značilno velikost. Primer večletnega 
opazovanja pri različnih sortah na poskusni postaji Bavendorf je prikazan v preglednici 17. 

Vendar moramo v praksi poleg sortne lastnosti pri napovedi pridelka upoštevati tudi 
količino rastlinam dostopne vode v času zorenja plodov, saj lahko umetno dodajanje vode 
v času zorenja plodov poveča njihov premer tudi do 5 mm, kar pa seveda presega zgoraj 
navedene odstotke.  
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Preglednica 17: Premer nekaterih sort jabolk ob obiranju na postaji Bavendorf 

Sorta Leto Obremenitev  23.06. 
28/30.06  7.07  21.07 28.07 5.08 12.08  19.08 25.08 01.09 07.09 16.09 20.09 25.09  2.10  10.10  

‘Braeburn’  2000 
2001 
2002 
2003 
2004  

5 6,3  

-42,5 -43,7 -
42,1 ---- 

47,3 
47,9 
47,0 
47,1 
40,7  

 53,9 
56,0 
53,1 
53,8 
48,5  

57,4 
59,2 

55,9 -
51,7  

60,4 
62,1 
59,0 
60,1 
54,8  

63,5 
65,4 

61,5 -
58,0  

65,8 
68,5 
63,8 
64,4 
60,1  

68,7 
70,2 
66,0 
62,7  

70,7 -
68,2 
67,8 
64,9  

72,9 
74,0 
69,9 
66,9  

74,4 
75,5 
71,4 
70,1 
68,8  

75,6 --
69,9  

76,7 
77,4 

72,8 - 

77,9 
78,8 
73,8 
72,9 
71,2  

78,8 -
72,8  

 5-letno poprečje 41,1 46,0  53,1  56,1  59,3 62,1  64,5  66,9  67,9  70,9  72,0  72,75 75,6  74,9  75,8  
‘Jonagold’   2000 

2001 
2002 
2003 
2004  

6,5 6,6  

-48,3 -48,4 -
46,7 ---- 

53,9 
53,8 
51,7 
50,9 
46,8  

56,3 
57,9 
55,1 
54,6 
53,4  

61,3 
63,4 
58,1 
58,8 
58,3  

65,3 
67,0 

60,9 -
62,3  

68,8 
70,5 
64,2 
66,2 
66,1  

72,0 
73,8 

66,6 -
70,5  

75,1 
78,0 
68,8 
70,8 
73,5  

78,4 
79,5 
71,4 
75,9  

80,5 -
73,5 
74,7 
78,2  

82,3 
80,1 
75,4 
80,5  

84,1 
84,0 
76,9 
78,0 
82,5  

86,0 --
83,9  

87,6 
86,5 

78,2 - 
--

79,3 
85,1  

 

 5-letno poprečje 47,2 51,4 55,5  60,0  63,9  67,2 70,7  73,2  76,3  76,7  79,6  81,1  85,0  84,1  82,2   
‘Elstar’  2000 

2001 
2002 
2003 
2004  

5,25 5,4  

-40,7 -41,6 -
45,8 ---- 

45,9 
46,2 
51,2 
51,0 
42,8  

50,0 
49,7 
54,8 
54,5 
48,4  

52,6 
54,4 
58,0 
58,6 
53,1  

55,9 
57,9 

61,0 -
57,0  

59,1 
62,0 
64,2 
65,1 
61,3  

62,5 
64,9 

66,7 -
65,3  

65,2 
68,2 
68,9 
70,0 
67,9  

68,7 
70,6 
71,8 
70,4  

70,8 -
74,0 
73,0 
72,6  

72,9 
73,7 
74,9  

-77,3 
76,6  -78,0  

75,7  -  

 5-letno poprečje 42,4 47,4 51,5  55,3  58,0  62,3 64,9  68,0  70,4  72,6  73,8  77,0  78,0     
‘Pinova’  2000 

2001 
2002 
2003 
2004  

7 7,2  

-38,9 -38,6 -
40,0 ---- 

44,3 
41,9 
45,5 
45,4 
37,3  

47,8 
46,1 
49,1 
49,3 
43,2  

50,7 
49,8 
52,2 
53,2 
47,6  

54,4 
53,0 

54,9 -
51,4  

57,5 
55,8 
58,1 
59,9 
55,0  

60,3 
58,7 

60,7 -
58,6  

62,7 
61,5 
63,2 
64,1 
61,0  

65,3 
63,5 
65,2 
63,3  

67,0 -
67,4 
67,3 
65,3  

68,8 
66,5 
69,1 
67,3  

70,2 
68,5 
70,4 
69,9 
68,9  

71,7 --
70,2  

72,7 
69,2 

71,8 - 

74,2 
69,2 
71,2  

-- 

 5-letno poprečje 39,3 42,9 47,1  50,7  53,4  57,3 59,6  62,5  64,3  66,8  67,9  69,6  71,0  71,2  71,5   
‘Zlati delišes’  2000 

2001 
2002 
2003 
2004  

5,5 8,0  

-40,4 -39,4 -
42,3 ---- 

46,2 
44,4 
47,0 
47,0 
40,9  

50,5 
48,8 
51,3 
50,4 
46,1  

53,1 
52,5 
53,9 
53,8 
50,9  

56,8 
55,5 

56,8 -
54,8  

60,0 
59,0 
59,9 
60,3 
58,8  

62,3 
62,9 

62,3 -
62,7  

65,5 
66,3 
64,3 
64,2 
65,3  

68,4 
68,8 
67,0 
67,9  

70,1 -
68,9 
67,2 
70,3  

72,3 
71,3 
70,7 
72,5  

73,6 
73,7 
72,0 
69,6 
74,4  

75,0 --
75,9  

76,3 
74,6 

73,3 - -76,2 
74,0 
71,6 
77,1  -77,8  

 5-letno poprečje 39,6 45,1 49,4  52,8  56,0  59,6 62,6  65,1  68,0  69,1  71,7  72,7  75,5  74,7  74,7  77,8  
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Iz trenutne vrednosti premera plodov na sliki se v drugem koraku algoritma izračuna 
povprečna masa plodov na sliki s pomočjo naslednjih enačb za vsako sorto posebej: 

 - ‘Jonagold’               
1000

D4059,0NY
9602,2

d
⋅⋅

=                                                           (5.1) 

- ‘Gala’                       
1000

D4059,0NY
9602,2

d
⋅⋅

=                                                         (5.2) 

- ‘Zlati delišes’            
1000

D504,0NY
9602,2

d
⋅⋅

=                                                           (5.3) 

- ‘Fuji’                        
1000

D44959,0NY
9702,2

d
⋅⋅

=                                                        (5.4) 

- ‘Topaz’                    
1000

D7846,0NY
9602,2

d
⋅⋅

=                                                           (5.5) 

- ‘Braeburn’                
1000

D2921,0NY
9602,2

d
⋅⋅

=                                                          (5.6) 

- ‘Idared’                     
1000

D6192,0NY
9602,2

d
⋅⋅

=                                                           (5.7) 

Kjer pomeni: 
Yd                                       – pridelek na sliki (g) 
N                                        – število plodičev na sliko 
D                                        – povprečni premer plodičev posamezne slike (mm) 
0,29602; 0,504; 0,2921      – parametri, odvisni od sorte 
 

Kot je že bilo omenjeno, na končno maso plodov ne vpliva samo premer plodov, ampak še 
bolj število plodov na drevo, zato se končna masa plodov dodatno korigira s pomočjo 
naslednjih enačb: 

–  ‘Gala’                        Mp= 0,17954 - 0,0041.x                                              (5.8) 
–  ‘Braeburn’                        Mp = 0,1835 - 0,0042.x                                               (5.9) 
–  ‘Jonagold’                       Mp = 0,22 - 0,0042.x                                                   (5.10)  
–   ‘Idared’                       Mp = 0,18833 - 0,0042.x                                             (5.11)  
–   ‘Maigold’                        Mp = 0,17454 - 0,0042.x                                             (5.12)    
–   ‘Zlati delišes’           Mp = 0,19201812 - 0,0042.x                                        (5.13)                              
 
Kjer pomeni: 
Mp                                     – masa ploda  (g) 
x                                         – število plodičev na drevesu 
0,17954                              – parametri, odvisni od sorte 
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Ko smo določili premer in maso plodov na posamezni sliki, algoritem izračuna še 
povprečni premer in maso plodov cele serije slik. Velikost slik, izražena v kvadratnih 
metrih, predstavlja le delež rodne površine sadovnjaka, ki je osnova za računanje pridelka 
v nasadu. Iz vhodnih podatkov o sadovnjaku se namreč najprej izračuna "plašč" rodne 
ploskve sadovnjaka, nato pa se iz spodnjega razmerja med skupno ploskvijo slik in 
plaščem izračuna še pričakovani pridelek: 

)(
)/(

2mnasadapovršinarodna
hakgpridelek

slikpovršina
slikinaplodovmasa

=
∑

∑                                         (5.14) 

 
 
 
6 USPEŠNOST NAPOVEDI PRIDELKA Z ANALIZO SLIKE 

 
6.1 Uspešnost merjenja premera plodov 
 
Premer ploda je podatek, ki govori o velikosti in posledično masi ploda ter posledično 
kakovosti pridelka, hkrati pa nam omogoča objektivno spremljanje prirasta med vegetacijo. 
Ročno merjenje premera jabolk se izvaja v času vegetacije že vrsto let na vseh pomembnih 
sadjarskih inštitutih tako v tujini kot v Sloveniji. Tako se meritve na poskusni postaji v 
Bavendorfu za ‘Zlati delišes’ izvajajo že od leta 1966. Pri tem se je pokazalo, da naključni 
izbor 18 jabolk na štirih drevesih predstavlja že dovolj velik vzorec (Welte, 1994).  
Z merjenjem se običajno začne po junijskem izpadanju, ko se plodovi označijo z etiketami 
ali lepilnim trakom. Premer se meri z natančnostjo 0,5 mm. V primeru izpada merjenega 
ploda v roku treh tednov se le-ta nadomesti z drugim naključno izbranim, pri čemer se prva 
meritev označi kot manjkajoča.  
Vendar je pri današnjih algoritmih za napovedovanje pridelka mnogo težje določiti delež 
plodov po debelini, saj se na digitalni fotografiji redko vidijo celi plodovi. Za sadjarsko 
prakso bi bilo zelo zaželeno oceniti tudi delež debeline  plodov ob obiranju, saj morajo biti 
za prodajo plodovi razvrščeni po velikosti in barvi. Razvrščanje v velikostne razrede je 
izvedeno s pomočjo merilnih obročkov ali avtomatsko na sortirnih linijah. Plodovi so 
ponavadi razvrščeni v sedem velikostnih razredov, z velikostjo razreda 5 mm;  manj kot 60 
mm, 60–65 mm, 65–70 mm, 70–75 mm, 75–80 mm, 80–85 mm in nad 85 mm. Ko so  
plodovi razvrščeni v velikostne razrede, so prešteti in stehtani po posameznem razredu z 
elektronsko tehtnico. Za tem sledi tudi razvrščanje v različno število barvnih razredov (tudi 
do 15). Pri marmoriranih sortah se plodovi razvrstijo v barvne razrede glede na oceno 
deleža krovne barve. Ocena deleža krovne barve je vizualna in se jo na sortirne linije vnese 
s pomočjo posebne tipalne kamere. Plodovi se ponavadi  razvrstijo v naslednje barvne 
razrede: 0 % obarvanosti, 1–10 % obarvanosti, 11–30 % obarvanosti, 31–50 % obarvanosti 
in nad 50 % obarvanosti. 
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6.2 Uspešnost štetja plodov 

 
Dela na raziskovanju in testiranju metode napovedovanja pridelka jabolk s pomočjo 
obdelave slike potekajo že od leta 1999. Najprej so Stajnko in sod. testirali in izboljševali 
metodo na Sadjarskem centru Gačnik in Centru za sadjarstvo Fakultete za kmetijstvo in 
biosistemske vede.  
Že leta 2004 je bila metoda uspešno preizkušena tudi na sadjarskih poskusnih centrih 
Heidegg (Avstrija), Schlachters (Bavarska) in Kleinaltendorf (Rheinpfalz), kjer je bila v 
različno starih nasadih jablan, zasajenimi s sortami ‘Gala’, ‘Elstar’,  ‘Zlati delišes’, 
‘Braeburn’ in ‘Fuji’, izmerjena  tesna korelacija med ocenjenim in dejanskim številom 
plodov (R = 0,73 do 0,94) (Stajnko, 2005). Prav tako pa je bil s pomočjo algoritmov zelo 
dobro ocenjen tudi poprečni pridelek na poskusnih parcelah sort ‘Gala’ (-5%), ‘Elstar’ (-
7%), ‘Zlati delišes’ (-9,4 %), ‘Fuji’ (+11 %) in ‘Braeburn’ (+12 %). 
Vzpodbudni rezultati so v naslednjih letih omogočili nadaljevanje in širjenje poskusov še v 
Švico (kantoni Wallis, Waadt, Thurgau), južno Tirolsko (Italija), Sachsen in Bodensee 
(Nemčija) in Međimurje (Hrvaška).   
 
Na sadjarsko-tehnološkem centru DLR - Rheinpfalz so bili opravljeni poskusi na  petih 
sortah jablan. Vsak poskus je zajemal šest dreves. Plodove so najprej prešteli in nato slikali 
celotna drevesa. Tako so primerjali napovedano število plodov, s preštetimi  plodovi in 
jeseni  obranim pridelkom po posameznem drevesu (preglednica 18).  
   
Preglednica 18: Primerjava napovedanega in tehtanega pridelka na osnovi metode analize 
slike na inštitutu DLR - Rheinpfalz (2004) 
 
Sorta                                 
Medvrstna x vrstna 
razdalja (m) 

Leto 
sajenja 

Napoved 
(kg/ha) 

Napoved  
(kg/drevo) 

Tehtano 
(kg/ha) 

Tehtano 
(kg/drevo) 

Razlika 
 N-T 

(kg/ha) 

I  
(T=100) 

‘Elstar’  
3,54 x 1,00  2000 27.112 10,845 24.517 9,81 2.595 111 

'Golden D.'  
3,35 x 1,50  1990 24.661 14,507 28.032 16,49 -3.371 88 

‘Braeburn’ 
3,54 x 1,00  2000 25.712 10,083 23.175 9,09 2.537 111 

'Golden D.' 
3,54 x 1,30  1992 25.053 12,527 30.686 15,43 -5.633 82 

‘Gala’ 
3,54 x 1,00  2000 16.640 6,400 18.231 7,01 -1.591 91 

'Cox' 
3,54 x 1,00  2000 14.905 5,845 16.866 6,49 -1.961 88 

 
Rezultati poskusov v Gačniku so prikazani v preglednici 19, iz katere se jasno vidi, da je 
predstavljala vzgojna oblika solaxe precejšnjo težavo pri napovedovanju pridelka. 

 

 



 

85 

 

 

Preglednica 19: Primerjava napovedanega in tehtanega pridelka na osnovi metode analize 
slike v Sadjarskem centru Gačnik (2004) 
 
Sorta                        
Vzgojna oblika   
Medvrstna x vrstna 
razdalja (m) 

Leto 
sajenja 

Napoved 
(kg/ha) 

Napoved  
(kg/drevo) 

Tehtano 
(kg/ha) 

Tehtano 
(kg/drevo) 

Razlika 
N-T   

(kg/ha) 

I 
(T=100) 

‘Elstar’ (v. vreteno) 
3,00 x 1,20 2001 21.175 7,562 18.788 6,71 2.387 113 

‘Elstar’ (solaks)  
3,00 x 1,20 2000 28.697 10,249 23.604 8,43 5.093 122 

‘Elstar’ 
(s.v.vreteno)  
3,00 x 1,20 

2000 24.314 8,683 21.896 7,82 2.418 111 

‘Fuji’ - Kiko 8 
3,00 X 1,20 2001 40.163 14,344 40.908 14,61 -745 98 

‘Gala’ 
3,00 X 1,20 2000 32.441 11,586 35.336 12,62 -2.895 92 

 
 
V preglednici 20 so prikazani nekateri podatki iz poskusov v letu 2004, izvedeni na 
tehnološkem centru Pohorski dvor. Pri sorti ‘Zlati delišes’ je napoved najmanj odstopala 
od tehtanega pridelka, saj je homogena porazdelitev barve, ki je značilna za to sorto, dobro 
prepoznavna na sliki in jo program lahko hitro loči od ozadja.  

Preglednica 20: Primerjava napovedanega in tehtanega pridelka na osnovi metode analize 
slike na tehnološkem centru Pohorski dvor (2004) 
 

Sorta                             
Medvrstna x vrstna 
razdalja (m) 

Leto 
sajenja 

Napoved 
(kg/ha) 

Napoved  
(kg/drevo) 

Tehtano 
(kg/ha) 

Tehtano 
(kg/drevo) 

Razlika  
N-T   

(kg/ha) 

I  
(T=100) 

‘Braeburn’ 
2,70 X 0,70  1996 20.050 4,010 17.624 3,52 2.426 114 

'Golden D.' 
2,60 X 0,80 1996 52.771 10,554 51.882 10,38 889 102 

‘Jonagold’ 
2,80 X 0,70 1997 62.771 12,554 58.893 11,78 3.879 107 

‘Fuji’- Kiko 
2,80 X 0,70 1999 77.320 15,464 67.236 13,45 10.084 115 

 
 

6.3 Napoved pridelka vseh vzorčenih sort po sadjarskih območjih Nemčije 

 

Klimatske razmere za pridelavo jabolk so v Nemčiji zelo raznolike in pogojujejo različno 
rast in razvoj iste sorte, zato je pri napovedovanju pridelka nujno poznati lokalne 
posebnosti in uporabiti posameznemu področju prilagojene rastne krivulje. V preglednici 
21 so predstavljene srednje vrednosti napovedanega in tehtanega pridelka vseh vzorčenih 
sort, razdeljenih v štiri sadjarska območja ter v dva tehnološka centra v Nemčiji leta 2005. 
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Preglednica 21: Srednje vrednosti napovedanega in tehtanega pridelka po sadjarskih 
območjih Nemčije 
 
Pridelovalno 
območje 

Število 
poskusov 

Napoved 
(kg/ha) 

Tehtano 
(kg/ha) 

Razlika N-T 
(kg/ha) 

I (T=1) σr 

KOB 11 35.155 32.080 3.074 1,10 6.974 

Bodensee 15 45.662 51.891 -6.228 0,88 22.621 

Niederelbe 20 36.011 35.796 215 1,01 14.054 

DLR 7 28.716 26.971 1.745 1,06 5.369 

Rheinpfalz 21 46.505 41.562 4.942 1,12 8.993 

Sachsen 10 48.322 48.168 154 1,00 16.231 

Povprečje 14 40.062 39.411 650 1,02 12.374 
σr - standardni odklon razlike 

Kot se vidi iz preglednice 21, je napoved pridelka najmanj odstopala od tehtane količine v 
sadjarskem območju Sachsen, kjer je znašala razlika med omenjenima količinama pridelka 
v presežku le 154 kg/ha. Vendar je statistična razpršenost razlike med napovedanim in 
tehtanim pridelkom v območju Sachsen še vedno velika (σr = 16.231 kg/ha), kar pomeni,  
da v povprečju  količine napovedanega pridelka močno odstopajo od količine tehtanega 
pridelka.  

Obratna korelacija je vidna iz vrednosti napovedanega in tehtanega pridelka v tehnološkem 
centru DLR, kjer je statistična razpršenost razlike med napovedano in tehtano količino 
pridelka najmanjša, saj odstopa od povprečja za  ±5.369 kg/ha. Kljub majhnemu odklonu v 
povprečju pa je napovedan pridelek v presežku večji za 1.745 kg/ha od tehtanega. 

Pokazalo se je, da lokacija območja, kjer smo izvajali poskuse napovedi pridelkov, vpliva 
na natančnost le-te. Za sadjarsko območje Niederelbe, ki leži najbolj severno izmed vseh 
sadjarskih območij, ki so bila vključena v poskus, je značilna krajša ter pozna vegetacija z 
manj sončnimi urami skozi leto. Plodovi v tem območju kasneje dozorijo in dosegajo 
manjši odstotek obarvanosti kot plodovi v območju Bodensee. Tudi ob vzorčenju so bili 
plodovi manjši in so imeli večji delež zelene barve v primerjavi z ostalimi tremi območji. 
Zato je bilo pričakovati, da bo računalniško prepoznavanje in štetje plodov v tem območju 
manj natančno, česar pa vrednost indeksa 1,01 oziroma presežek napovedane vrednosti za 
1% v primerjavi s tehtano vrednostjo ne potrjuje. 
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Grafikon 16: Dinamika indeksov, izraženih iz srednjih vrednosti napovedanega in 
tehtanega pridelka po sadjarskih območjih Nemčije (Jamšek 2007) 
 
Iz grafikona 16, ki prikazuje indekse med napovedanim in tehtanim pridelkom na vseh 
šestih sadjarskih področjih, je razvidna največja razlika med napovedanim in tehtanim 
pridelkom v sadjarskem območju Bodensee. Glavni razlog za nastale razlike pripisujemo  
premajhni masi plodov, ki smo jo določili za to območje.  
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Grafikon 17: Razlika med napovedanim in tehtanim pridelkom po sadjarskih območjih 
Nemčije 
 
V povprečju je bila napoved pridelka na vseh šestih področjih  večja za 650 kg/ha od 
tehtane količine pridelka, kar pomeni komaj 2 % razlike. Navedena vrednost napovedi je 
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zelo dobra, če zanemarimo statistično razpršenost razlike med omenjenima količinama in 
majhno korelacijo med primerjanima količinama. 
 

6.3.1 Uspešnost napovedi pridelka različnih sort v Nemčiji 

 

V preglednici 22 so predstavljene srednje vrednosti napovedanega in tehtanega pridelka po 
posameznih sortah, zajetih v poskuse v Nemčiji leta 2005.  Pri tem velja izpostaviti, da 
število poskusov ni bilo  pri vseh sortah enako, tako smo imeli pri sorti Cox le eno vzorčno 
parcelo, pri sorti ‘Elstar’ pa kar osemnajst. 
 
Preglednica 22: Srednje vrednosti napovedanega in tehtanega pridelka po sortah v različnih  
sadjarskih območjih Nemčije 

 
Sorta Število 

poskusov 
Napoved   
(kg/ha) 

Tehtano 
(kg/ha) 

Razlika 
N-T  

(kg/ha) 

I (T=1) σ r 

‘Gala’ 14 44.650 39.062 5.588 1,14 7.757 0,78 

‘Elstar’ 18 37.180 35.761 1.419 1,04 20.175 0,67 

‘Zlati delišes’ 6 44.096 43.520 576 1,01 10.023 0,54 

‘Pinova’ 7 38.317 41.533 -3.216 0,92 18.519 0,86 

‘Braeburn’ 15 36.744 35.001 1.743 1,05 9.199 0,57 

‘Jonagold’ 12 49.004 54.650 -5.646 0,90 16.121 0,35 

‘Topaz’ 3 34.700 35.515 -815 0,98 10.201 0,47 

‘Idared’ 2 41.000 51.250 -10.250 0,80 8.768 1,00 

‘Cox’ 1 29.000 27.400 1.600 1,06 - - 

‘Rubinete’ 4 49.658 38.569 -11.089 1,29 12.856 0,86 

‘Delbarestivale’ 2 36.300 38.251 1.951 0,95 3.140 1,00 

Povprečje 8 40.059 40.047 12 1,00 11.676 0,71 
σr - standardni odklon razlike 

Sorta ‘Elstar’ je  srednje zgodnja sorta, ki ima srednje debel plod z rumeno osnovno in živo 
rdečo krovno barvo, ki predstavlja v pogojih variabilne osvetljenosti dreves velik izziv pri 
natančnem štetju. Pri napovedi pridelka te sorte je bil standardni odklon razlike 
napovedane in tehtane količine 20.175 kg/ha, kar pomeni zelo veliko razpršenost med 
napovedanimi količinami glede na tehtane, kljub temu da je v povprečju napovedana 
količina v presežku le za 1.419 kg/ha in je koeficient korelacije sorazmerno dober (r = 
0,67). Razlog za tako velik odklon lahko iščemo v velikem številu poskusov, ki smo jih 
izvedli pri tej sorti glede na ostale. Zelo dobro sta bili napovedani količini pridelka pri 
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sortah ‘Idared’ (r = 1,00), Delbarestivale (r = 1,00), ‘Pinova’ (r = 0,86) in Rubinete (r = 
0,86).  
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Grafikon 18: Dinamika indeksov, izraženih iz srednjih vrednosti napovedanega in 
tehtanega pridelka po sortah v Nemčiji (Jamšek 2007) 
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Grafikon 19: Razlika med napovedanim in tehtanim pridelkom po sortah v Nemčiji  
 

Grafikon 18 nam nazorno prikazuje, da smo pri sorti ‘Jonagold’ (I= 0,90) in sorti ‘Idared’ 
(I= 0,80)  napovedali manjši pridelek od dejanskega. Kasneje smo domnevali, da smo 
plodovom teh dveh sort določili prenizke mase. Pri sorti Rubinete napoved nasprotno 
močno presega tehtan pridelek, saj je bil delež plodov, ki niso dosegali standardov prvega 
in drugega kakovostnega razreda, zelo velik in zato pri sortiranju niso bili tehtani.   
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6.3.2 Napoved pridelka glede na leto sajenja 

 

V preglednici 23 so prikazani zbirni podatki iz poskusov napovedovanja pridelka v 
Nemčiji po letnikih sajenja. Kot lahko vidimo, so bili najstarejši nasadi letnik 1991, 
najmlajši pa 2003. Največja odstopanja med napovedanim in tehtanim pridelkom so bila 
praviloma pri najstarejših nasadih z zelo velikim habitusom, kjer se zaradi velike listne 
površine določeno število plodov delno ali popolnoma prekrije in in jih zato z analizo slike 
ne moremo prepoznati. Pri najmlajših drevesih so bili premeri plodov večinoma še zelo 
veliki in so presegli pričakovane vrednosti iz rastnih krivulj.   
 

Preglednica 23: Srednje vrednosti napovedanega in tehtanega pridelka glede na leto sajenja 
dreves v sadjarskih območjih Nemčije 
 

Leto 
sajenja 

Število 
poskusov 

Višina 
dreves 
(cm) 

Premer 
debla 
(cm) 

Napoved  
(kg/ha) 

Tehtano 
(kg/ha) 

Razlika 
N-T  

(kg/ha) 

I (T=1) σ r 

1991 1 320 90,4 57.119 75.980 -18.861 0,75 - - 

1992 3 320 58,6 48.392 60.945 -12.553 0,79 15.313 0,72 

1993 2 260 64,6 45.542 51.634 -6.092 0,88 8.350 1,00 

1994 2 310 72,8 47.397 40.368 7.029 1,17 5.475 1,00 

1995 5 271 70,6 52.223 48.913 3.310 1,07 14.005 0,27 

1996 6 260 74,5 38.208 34.258 3.949 1,12 11.350 0,60 

1997 4 229 47,7 46.060 41.019 5.041 1,12 14.750 0,69 

1998 6 247 53,0 42.500 54.824 -12.325 0,78 26.581 0,95 

1999 7 256 55,2 47.191 49.200 -2.010 0,96 15.273 0,04 

2000 18 246 39,4 39.778 39.926 -148 1,00 13.186 0,73 

2001 7 232 36,3 40.693 33.996 6.697 1,20 10.780 0,29 

2002 20 238 30,5 34.717 32.578 2.139 1,07 9.804 0,12 

2003 3 280 34,8 36.456 17.294 19.163 2,11 3.576 0,69 

Povprečje 6 267 56,03 44.329 44.687 -358 0,99 12.370 0,59 
σr - standardni odklon razlike 
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Grafikon 20: Dinamika indeksov, izraženih iz srednjih vrednosti napovedi in tehtanega 
pridelka glede na leto sajenja v Nemčiji (Jamšek 2007) 

 

6.3.3 Napoved pridelka jabolk v Nemčiji v odvisnosti od starosti nasadov 

 

Iz preglednice 24, kjer so prikazane srednje vrednosti napovedanega in tehtanega pridelka 
glede na razvojni stadij dreves v sadjarskih območjih Nemčije, se vidi, da je bilo v 
povprečju odstopanje napovedanega pridelka od tehtanega v presežku 711 kg/ha, pri čemer 
so najmanj odstopale napovedi pri nasadih v poznem intenzivnem obdobju  – 758 kg/ha, 
najbolj pa v nasadih v juvenilnem obdobju  (presežek 4905 kg/ha).  
 

Preglednica 24: Srednje vrednosti napovedanega in tehtanega pridelka glede na razvojni 
stadij dreves v sadjarskih območjih Nemčije 
 

 
Obdobje 

Število 
poskuso

v 

Višina 
dreves 
(cm) 

Premer 
debla 
(cm) 

Napoved   
(kg/ha) 

Tehtano 
(kg/ha) 

Razlika 
N-T   

(kg/ha) 

Ios (T=1) σ r 

Pozno 
intenzivno 
1991–1996 

19 281 70,6 46.239 46.997 -758 0,98 13.200 0,15 

Zgodnje 
intenzivno 
1997–2000 

35 246 45,8 42.445 44.460 -2.015 0,95 16.663 0,62 

Juvenilno 
2001–2003 

30 241 32,4 36.285 31.381 4.905 1,16 10.723 0,51 

Povprečje 28 256 49,6 41.656 40.946 711 1,02 13.529 0,43 

σr - standardni odklon razlike 
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Grafikon 21: Dinamika indeksov napovedanega in tehtanega pridelka v treh starostnih 
obdobjih v Nemčiji (Jamšek 2007)  

 

6.3.4 Uspešnost napovedi pridelka v Nemčiji v odvisnosti od višine dreves 

 

V preglednici 25 so predstavljene srednje vrednosti napovedanega in tehtanega pridelka po 
štirih velikostnih razredih dreves. 
 
Preglednica 25: Srednje vrednosti napovedanega in tehtanega pridelka glede na višino 
dreves v sadjarskih območjih Nemčije 
 

Višina 
dreves 
(cm) 

Število 
poskusov 

Povp. 
leto 

sajenja 

Premer 
debla 
(cm) 

Napoved   
(kg/ha) 

Tehtano 
(kg/ha) 

Razlika 
N-T   

(kg/ha) 

I (T=1) σ r 

200–230 33 2000 42,4 41.829 38.531 3.298 1,09 10.008 0,57 

231–260 20 2000 48,1 40.544 43.364 -2.819 0,93 20.513 0,57 

261–290 18 1999 48,4 37.432 33.276 4.156 1,12 10.710 0,50 

291–350 13 1996 56,6 45.206 55.207 5.001 0,90 14.383 0,69 

Povprečje 21 1999 49 41.253 41.344 -92 1,00 13.903 0,58 
σr - standardni odklon razlike 

Največja natančnost napovedi je bila dosežena pri drevesih v višini od 231 do 260 cm, kjer 
je napovedan pridelek manjši od tehtanega za 2.819 kg/ha (7 %). V naslednjih dveh 
velikostnih razredih natančnost napovedi pada in je najmanjša pri drevesih, visokih med 
216 in 290 cm. Pri manjših drevesih velikosti od 200 do 230 cm je količina napovedanega 
pridelka večja od tehtane za 3.298 kg/ha (9 %). 



 

93 

 

 

0,93

1,12

0,90

1,09

1,00

0,80

0,90

1,00

1,10

1,20

200-230 231-260 261-290 291-350

In
de

ks

Indeks po višini dreves (T=1) Povprečni indeks (T=1)
 

Grafikon 22: Dinamika indeksov srednjih vrednosti napovedanega in tehtanega pridelka v 
Nemčiji glede na višino dreves (Jamšek 2007) 

 

6.3.5 Napoved pridelka v Nemčiji v dveh različnih sadjarsko-tehnoloških okoljih 

 

V preglednici 26 so predstavljene srednje vrednosti napovedanega in tehtanega pridelka v 
dveh različnih sadjarsko-tehnoloških okoljih. Okolje tehnoloških centrov sestavljata 
tehnološka centra KOB (Kompetenzzentrum Obstbau-Bodensee) in DLR 
(Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinpfalz), okolje proizvodnih nasadov pa je 
sestavljeno iz ostalih proizvodnih nasadov v prej omenjenih štirih sadjarskih območjih: 
Bodensee, Niederelbe, Rheinpfalz in Sachsen. 

Preglednica 26: Srednje vrednosti napovedanega in tehtanega pridelka v dveh različnih 
tehnoloških okoljih na območju Nemčije 
 

Način pridelave Število 
poskusov 

Napoved 
(kg/ha) 

Tehtano 
(kg/ha) 

Razlika  
N-T (kg/ha) 

I  
(T=1) 

σ r 

Tehnološki centri 18 32.651 30.094 2.557 1,08 6.263 0,46 

Proizvodni nasadi 66 43.409 43.163 259 1,01 15.688 0,53 

Povprečje 42 38.030 36.628 1.401 1,04 10.976 0,49 
σ - standardni odklon razlike napovedanega in tehtanega pridelka 

V tehnoloških centrih se tehnologija pridelave dosledneje izvaja v primerjavi z 
proizvodnimi nasadi, kjer se upošteva načelo čim bolj ekonomične tehnologije. Iz tega smo 
izhajali, da lahko natančno izvedena korekcijska rez in redčenje plodov v tehnoloških 
nasadih pozitivno vplivata na natančnost napovedi pridelka z metodo obdelave slike. 
Vendar nam izračunani indeks (grafikon 14) v proizvodnih nasadih na osnovi srednjih 
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vrednosti obeh tehnoloških načinov pridelave ne potrjuje omenjene domneve. Prav tako je 
korelacija med napovedjo in tehtanim pridelkom v proizvodnih nasadih (r= 0,53)  večja od 
korelacije med omenjenima količinama v tehnoloških nasadih (r= 0,46). 
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Grafikon 23: Dinamika indeksov srednjih vrednosti napovedanega in tehtanega pridelka v 
dveh tehnoloških načinih pridelave Nemčije (Jamšek 2007) 
 

Iz primerjave med napovedanim in tehtanim pridelkom, prikazene v grafikonu 24, je 
razvidno, da je povprečna razlika med njima v nasadih dveh tehnoloških centrov 2.577 
kg/ha ter skoraj desetkrat manj (259 kg/ha) v proizvodnih nasadih. V povprečju obeh 
tehnoloških okolij pa je napovedan pridelek v presežku za 1.401 kg/ha. 
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Grafikon 24: Razlika med napovedanim in tehtanim pridelkom  v dveh različnih 
tehnoloških okoljih Nemčije 
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6.3.6 Uspešnost napovedi pridelka po sortah v Nemčiji 

Sorta ‘Gala’ 
 
Ker sodi ‘Gala’ med zgodnje sorte, pri kateri preteče od vzorčenja v nasadih do obiranja 
plodov  le dober mesec dni, daje napovedovanje pridelka v mnogih sadjarskih področjih 
zelo dobre rezultate. V Nemčiji so pridelovalni pogoji za to sorto zelo različni, zato 
opažamo med  posameznimi področji velike razlike tako v masi plodov kakor tudi v 
skupnem pridelku. V preglednici 27 lahko vidimo, da so leta 2005 rezultati močno nihali 
od zelo dobrih (KOB – 806 kg/ha) do zelo slabih (Sachsen, 9.723 kg/ha). Žal, kljub 
vsakoletnim korekcijam rastnih krivulj, tudi v kasnejših letih nismo uspeli izboljšati 
napovedi na sadjarskem področju Sachsen (preglednica 27). 
 
Preglednica 27: Srednje vrednosti napovedanega in tehtanega pridelka sorte ‘Gala’ v 
Nemčiji med leti 2005 in 2008 
 

 
Leto 

Pridelovalno 
območje 

Število 
poskusov 

Napoved 
(kg/ha) 

Tehtano 
(kg/ha) 

Razlika 
N-T 

(kg/ha) 

Indeks po 
območju 

(T=1) 
KOB 1 41.875 42.681 -806 0,98 

Bodensee 2 52.000 56.616 -4.616 0,92 

Niederelbe 5 40.039 31.191 8.848 1,28 

DLR 1 27.963 31.000 -3.037 0,90 

Rheinpfalz 4 52.600 43.265 9.335 1,22 

Sachsen 1 40.663 30.940 9.723 1,31 

2005 

Povprečje 2 42.523 39.282 3.241 1,08 

KOGA 2 32.400 43.900 -11.500 0,74 
2006 

Sachsen 1 38.800 63.900 -25.100 0,61 

2007 Sachsen 1 53.700 45.100 8.600 1,19 

2008 Sachsen 1 50.660 67.400 -16.740 0,75 
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Grafikon 25: Razlika med napovedanim in tehtanim pridelkom sorte ‘Gala’ v Nemčiji leta 
2005 (Jamšek 2007) 

 

Sorta ‘Elstar’ 
 
V preglednici 28 so prikazani povprečni pridelki sorte ‘Elstar’  v različnih pridelovalnih 
področjih od  2005 do 2008. Za sorto je značilna precej velika notranja alternanca, zato je 
napoved pridelka izredno zahtevno opravilo. V prvem letu smo v povprečju pridelek ob 
obiranju ocenili odlično v deželi Rhenpfalz in Sachsen (I=1,05), žal pa so kasnejše 
napovedi, z izjemo Bavendorfa 2006, pridelek večinoma podcenile. Glavni razlog 
pripisujemo slabšemu vzorčenju, saj je lahko zaradi notranje alternance in subjektivne 
izbire dreves napaka pri napovedovanju takoj zelo velika (Sachsen leto 2008).  
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Preglednica 28: Srednje vrednosti napovedanega in tehtanega pridelka sorte ‘Elstar’ v 
Nemčiji od 2005 do 2008 
 

 
Leto 

Pridelovalno 
območje 

Število 
poskusov 

Napoved 
(kg/ha) 

Tehtano 
(kg/ha) 

Razlika 
N-T 

(kg/ha) 

Indeks po 
območju 

(T=1) 

Bodensee 3 43.233 57.329 -14.096 0,75 

Niederelbe 7 33.538 26.947 6.591 1,24 

DLR 2 28.100 23.300 4.800 1,21 

Rheinpfalz 4 41.450 39.417 2.033 1,05 

Sachsen 2 41.389 39.405 1.984 1,05 

2005 

Povprečje 4 37.542 37.280 262 1,01 
KOGA 2 48.100 63.300 -15.200 0,76 
Sachsen 

1 46.600 56.900 -10.300 0,82 
 

2006 
 Bavendorf 

2 36.750 32.300 4.450 1,14 
2007 Sachsen 1 53.700 61.300 -7.600 0,88 

2008 Sachsen 1 42.500 58.600 -16.100 0,72 

 
 
 

1,05

1,24

0,75

1,21

1,05

1,01

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

1,10

1,20

1,30

Bodensee Niederelbe DLR Rheinpfalz Sachsen

In
de

ks

Elstar Povprečni indeks (T=1)
 

Grafikon 26: Razlika med napovedanim in tehtanim pridelkom sorte ‘Elstar’ v Nemčiji leta 
2005 (Jamšek 2007) 
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Sorta ‘Braeburn’ 
 
Rezultati v preglednici 29 kažejo velika nihanja povprečnih pridelkov sorte ‘Braeburn’ v 
različnih pridelovalnih področjih od  2005 do 2008. V grobem lahko ocenimo, da so 
pridelki v severnejših pridelovalnih področjih Niederelbe, KOGA in Sachsen večinoma 
precenjeni, saj rastni pogoji večinoma ne omogočajo razvoja debelih plodov. Kljub 
dodatnim  korekcijam rastnih krivulj tako napovedovanje pridelkov ‘Braeburn’ v Nemčiji 
ostaja precejšen izziv.  Menimo, da bi dodatno vzorčenje v septembru zmanjšalo napake 
pri napovedovanju, saj se plodovi te sorte obirajo šele oktobra in od vzorčenja v juliju 
preteče skoraj 100 dni.  
 
Preglednica 29: Srednje vrednosti napovedanega in tehtanega pridelka sorte ‘Braeburn’ v 
Nemčiji od 2005 do 2008 
 

 
Leto 

Pridelovalno 
območje 

Število 
poskusov 

Napoved 
(kg/ha) 

Tehtano 
(kg/ha) 

Razlika 
N-T 

(kg/ha) 

Indeks po 
območju 

(T=1) 

KOB 3 31.633 29.692 1.941 1,07 

Bodensee 2 47.250 31.610 15.640 1,49 

Niederelbe 5 30.212 36.560 -6.347 0,83 

DLR 1 27.300 19.700 7.600 1,39 

Rheinpfalz 4 45.850 42.556 3.294 1,08 

2005 

Povprečje 3 36.449 32.023 4.426 1,14 
KOGA 2 29.900  61.900 -32.000 0,48 

Bavendorf 1 53.200 47.500 5.700 1,12 
 

2006 
 Sachsen 

1 12.450 15.300 -2.860 0,81 
2007 Bavendorf 2 32.200  39.900 -6.800 0,81 

2008 Sachsen 1 41.300 36.300 5.000 1,14 
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Grafikon 27: Razlika med napovedanim in tehtanim pridelkom sorte ‘Braeburn’ v Nemčiji 
leta 2005 (Jamšek 2007) 
 

Sorta ‘Jonagold’ 
 
V preglednici 30 so prikazani povprečni pridelki sorte ‘Jonagold’  v različnih pridelovalnih 
področjih od  2005 do 2008, za katero so značilne velike razlike v pridelkih in napovedih 
po posameznih sadjarskih področjih. V prvem letu je bila razpršenost napovedi od odličnih 
(I=0,94) v Bavendorfu do precej slabih v Sachsen in Niederelbe (I=0,71).  Ponovno lahko 
v grobem trdimo, da je bilo napovedovanje pridelka uspešnejše v južnejših pridelovalnih 
pogojih, v severnejših, s praviloma višjimi pridelki, pa nižje.   Žal so se poskusi v kasnejših 
letih izvajali samo v pridelovalnem področju Sachsen pri enem pridelovalcu, kjer smo 
dosegali velike nihanja med napovedmi in pridelki, kljub stalnim izboljšavam rastnih 
krivulj in izboljševanju tehnike vzorčenja. 
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Preglednica 30: Srednje vrednosti napovedanega in tehtanega pridelka sorte ‘Jonagold’ v 
Nemčiji od 2005 do 2008 
 

 
Leto 

Pridelovalno 
območje 

Število 
poskusov 

Napoved 
(kg/ha) 

Tehtano 
(kg/ha) 

Razlika 
N-T 

(kg/ha) 

Indeks po 
območju 

(T=1) 
Bodensee 2 46.269 48.980 -2.711 0,94 

Niederelbe 3 44.732 62.845 -18.114 0,71 

DLR 1 26.731 34.400 -7.669 0,78 

Rheinpfalz 4 57.450 46.800 10.650 1,23 

Sachsen 2 52.393 73.850 -21.458 0,71 

2005 

Povprečje 2 45.515 53.375 -7.860 0,85 

2006 Sachsen 2 46.800 74.200 -27.400 0,63 

2007 Sachsen 1 58.000 49.900 8.100 1,16 

2008 Sachsen 1 62.200 77.300 -15.100 0,80 
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Grafikon 28: Razlika med napovedanim in tehtanim pridelkom sorte ‘Jonagold’ v Nemčiji 
leta 2005 (Jamšek 2007) 

 

Sorta ‘Zlati delišes’ 
 
V preglednici 31 so prikazane razlike med napovedanim in tehtanim pridelkom 
posameznega leta. Kot se vidi,  smo pridelek najbolje ocenili leta 2005 v pridelovalnem 
področju Bodensee, ko je znašal primanjkljaj le 2 % (-2.000 kg/ha), sledi pa področje 
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Sachsen v letu 2008 s presežkom 5% (2.700 kg/ha).  Najslabše pa smo napovedali pridelek 
leta 2007 na področju Sachsen, ko je bila ocena v primanjkljaju za 32 %.   
Enakomerna pokrovna barva sorte ‘Zlati delišes’ omogoča precej enostavno prepoznavanje 
in štetje plodov na digitalnih slikah v večini poskusov in je v številnih poskusih v zelo tesni 
povezavi z dejansko preštetim. Kljub temu lahko pride zaradi subjektivnega vzorčenja in 
napačne določitve mase plodov ob obiranju do pomembnih razlik med napovedanim in 
tehtanim pridelkom. V nekaterih letih k napakam pripomorejo tudi spremenljive 
vremenske razmere  septembra v času intenzivnega debeljenja plodov.  
 
 
Preglednica 31: Srednje vrednosti napovedanega in tehtanega pridelka sorte ‘Zlati delišes’ 
v Nemčiji med leti  2005 in 2008 
 

 Področje Število 
poskusov 

Napoved 
(kg/ha) 

Tehtano 
(kg/ha) 

Razlika N-T 
(kg/ha) Io (T=1) 

2005 Bodensee 3 42.000 44.000 -2.000 0,95 

2006 Sachsen 3 40.900 64.200 -23.300 0,64 

KOGA 2 52.200 61.400 -9.200 0,85 
2007 

Sachsen 2 47.800 70.900 -23.100 0,68 

KOGA 1 43.700 39.300 4.400 1,11 
2008 

Sachsen 1 61.500 58.800 2,700 1,05 

 
 
6.4 Napoved pridelka vseh vzorčenih sort po kantonih v Švici  

 
Na sliki 38 je prikazana švicarska federacija, ki jo sestavlja 26 kantonov. Vsak kanton je 
neodvisna pokrajina s svojimi mejami, zakoni in celo svojo vojsko. Za pridelavo jabolk so 
najpomembnejši trije: Thurgau, Wallis in Waadt. 
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Slika 38: Najpomembnejša sadjarska območja v Švici (Stajnko 2006) 

 
 
Povprečni pridelki v Švici so okoli 150.000 ton, kar jo uvršča med srednje pomembne  
evropske države. Iz preglednice 32 je razvidno nihanje tehtanih in napovedih pridelkov s 
pomočjo Bavendorfske metode v zadnjih treh letih, ki je vzpodbudilo švicarsko sadjarsko 
združenje (Schweizerischer Obstverband) k testiranju metode analize slike.  
 
Preglednica 32: Pridelek jabolk v Švici od 2005 do 2007 

 
Leto Napovedan 

pridelek (t) 
Dejanski 

pridelek (t) 
Odstopanje 
pridelka  (t) 

Odstopanje 
napovedi (%) I (D=1) 

2005 148.398 138.184 10.214 -6,88 0,93 

2006 140.086 137.781 2.305 -1,64 0,98 

2007 145.630 154.632 9.002 6,18 1,06 
 
 
Glede na podatke Faostata  je Švica pri proizvodnji jabolk skoraj popolnoma 
samozadostna. Ker Švica ni članica Evropske unije niti združenja PROGNOSFRUIT, je 
njeno sadjarstvo izolirano od svetovnih tržnih tokov, sadjarji pa dosegajo bistveno boljše 
cene kakor ostali.  
 
V preglednici 33 so predstavljene srednje vrednosti napovedanega pridelka z analizo slike 
in tehtanega pridelka vseh vzorčenih sort, po kantonih med leti 2005 in 2008. 

Wallis 

Waadt 

Thurgau
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Preglednica 33: Srednje vrednosti napovedanega in tehtanega pridelka vseh vzorčenih sort 
po kantonih od 2005 do 2008 (Dorič 2009) 
 

Kanton/leto Število 
poskusov 

Napoved 
(kg/ha) 

Tehtano 
(kg/ha) 

Razlika N-T 
(kg/ha) I (T=1) 

Thurgau 2005 12 43.990 39.630 4.360 1,11 

Thurgau 2006 13 44.727 38.177 6.550 1,17 

Thurgau 2007 12 44.963 49.591 - 4.628 0,90 

Thurgau 2008 12 55.008 43.047 11.961 1,28 

Wallis 2005 12 46.796 34.583 12.213 1,35 

Wallis 2006 13 46.654 47.532 - 878 0,98 

Wallis 2007 12 52.255 38.239 14.016 1,37 

Wallis 2008 12 47.912 48.917 -1.005 0,98 

Waadt 2005 12 44.326 48.052 - 3.726 0,92 

Waadt 2006 13 46.156 43.693 2.463 1,06 

Waadt 2007 11 50.037 49.290 747 1,01 

Waadt 2008 10 54.200 44.087 10.113 1,23 

 
 
Preglednica 33 in grafikon 29 prikazujeta, da je napoved pridelka leta 2005 najmanj 
odstopala od tehtane količine v kantonu Waadt, kjer znaša razlika med napovedanim in 
tehtanim pridelkom v presežku za 3.726 kg/ha. Največja razlika je zabeležena v kantonu 
Wallis, kjer znaša kar 12.213 kg/ha. Leta 2006 se situacija nekoliko spremenila in tako je 
napoved najmanj odstopala od tehtane količine v kantonu Wallis, kjer znaša razlika med 
napovedanim in tehtanim pridelkom v presežku za 878 kg/ha. Največja razlika je bila v 
kantonu Thurgau in je znašala 6.550 kg/ha. Leta 2007 je tehtana količina najmanj 
odstopala od dejanskega pridelka v kantonu Waadt, kjer je  razlika med napovedanim in 
tehtanim pridelkom znašala v presežku slabih 747 kg/ha. Tako kot leta 2005 je največja 
razlika ponovno zabeležena v kantonu Wallis in je znašala 14.016 kg/ha. Leta 2008 je 
ponovno najmanjša razlika med napovedanim in tehtanim pridelkom v kantonu Wallis in 
znaša v presežku slabih 1.005 kg/ha. Največja razlika je ponovno zabeležena v kantonu 
Thurgau in  znaša 11.961 kg/ha.  
Predstavljeni rezultati kažejo izrazit vpliv kantona in leta vzorčenja na uspešnost napovedi, 
ki jo pripisujemo različnim pedoklimatskim pogojem. Najmanjša količina letnih padavin je 
značilna za kanton Wallis, ki leži na skrajnem jugu Švice. Očitno prihaja v tem kantonu do 
nekakšne kombinacije alternance rodnosti in količine padavin. Pomanjkanje vlage v času 
zorenja in večanja volumna plodov je zato zelo pomemben faktor, ki lahko odločilno 
vpliva na končni pridelek nenamakanih parcel.  
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Grafikon 29: Razlika med napovedanim in tehtanim pridelkom  po kantonih v Švici  od  
2005 do 2008 (Dorič 2009) 
 
6.4.1 Napoved pridelka po sortah v Švici 

 
V grafikonih 30 do 33 so prikazani rezultati poskusov in napovedi pridelkov, izvedenih v 
treh švicarskih kantonih v letih 2005–2008. 
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Grafikon 30: Srednje vrednosti napovedanega in tehtanega pridelka po sortah in kantonih 
Švice v letu 2005 
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Grafikon 31: Srednje vrednosti napovedanega in tehtanega pridelka po sortah in kantonih 
Švice v letu 2006 
 

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

pr
id

el
ek

 (k
g/

ha
)

Gala Braeburn Jonagold Zlati delišes

napoved (kg/ha) tehtano (kg/ha) razlika (N-T)
 

Grafikon 32: Srednje vrednosti napovedanega in tehtanega pridelka po sortah in kantonih 
Švice v letu 2007 
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Grafikon 33: Srednje vrednosti napovedanega in tehtanega pridelka po sortah in kantonih 
Švice v letu 2008 

Sorta ‘Gala’ 
 
Sorta ‘Gala’ je v poskusih najzgodnejša, zato je obdobje od vzorčenja do obiranja zelo 
kratko in traja med 45 in 60 dnevi. Zaradi tako kratkega obdobja je v vseh kantonih 
napoved pričakovanih mas ob obiranju zelo natančna in posledično napovedi pri tej sorti 
najmanj odstopajo od tehtanega pridelka. Kot se vidi iz preglednice 34, je bil v prvih dveh 
letih pridelek podcenjen za komaj 1 %, kar je pomenilo -71 kg/ha (2005) oziroma -345 
kg/ha (2006).  V naslednjih dveh letih je bil pridelek precenjen za 5 %, kar pa je zaradi 
povprečno višjih pridelkov  pomenilo 2.212 kg/ha (2007) oziroma 2.587 kg/ha (2008). 
 
 
Preglednica 34: Srednje vrednosti napovedanega in tehtanega pridelka sorte ‘Gala’ v Švici  

 

Leto Število 
poskusov 

Napoved 
(kg/ha) 

Tehtano 
(kg/ha) 

Razlika N-T 
(kg/ha) Io (T=1) 

2005 9 42.307 42.378 - 71 0,99 

2006 11 43.845 44.190 - 345 0,99 

2007 11 47.887 45.675 2.212 1,05 

2008 11 50.975 48.378 2.587 1,05 
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Sorta  ‘Braeburn’ 
 
V srednjeevropskih razmerah dozoreva sorta ‘Braeburn’ v sredini oktobra, vendar pa so 
lahko odstopanja zaradi manj ugodnih rastnih razmer v severnejših geografskih širinah 
precejšnja, zato je napovedovanje pričakovane mase in posledično napovedovanje pridelka 
v posameznih sadjarskih področjih težko in precej negotovo početje. Kot se jasno vidi iz 
preglednice 35, smo v opazovanem obdobju pridelek precenili za največ 19 % v letu 2006 
in najmanj 16 % v letu 2008, vendar pa je bilo absolutno največje odstopanje pridelka 
7.396 kg/ha izmerjeno leta 2007. Čeprav je od vzorčenja do tehtanja pri ‘Braeburn’u 
najdaljše obdobje in je zelo težko natančno oceniti maso ob obiranju, pa se iz štiriletne 
serije poskusov v Švici jasno vidi, da je bila povprečna masa plodov te sorte očitno vsakič 
precenjena in je manjša od pričakovanih 190 g, ki smo jo največkrat izračunali z 
algoritmom.  
 
 
Preglednica 35: Srednje vrednosti napovedanega in tehtanega pridelka sorte ‘Braeburn’ v 
Švici  
 

Leto Število 
poskusov 

Napoved 
(kg/ha) 

Tehtano 
(kg/ha) 

Razlika N-T 
(kg/ha) 

Io  
(T=1) 

2005 10 46.135 39.129 7.006 1,18 

2006 12 43.917 37.040 6.877 1,19 

2007 10 48.284 40.888 7.396 1,18 

2008 6 50.000 43.100 6.900 1,16 

 

Sorta ‘Jonagold’ 
 
Sorta ‘Jonagold’ je za švicarske pridelovalce pomembna le v kantonu Thurgau, medtem ko 
se v ostalih kantonih pojavlja le v zanemarljivem obsegu. Velikost plodov je precej težko 
napovedati, saj sodi med srednje pozne sorte, zato je čas od vzorčenja do obiranja skoraj tri 
mesece. Ker je nagnjena tako k notranji kot zunanji alternanci, je debelina plodov zelo 
odvisna tudi od števila plodov na drevo, zato ima izbrani vzorec dreves velik vpliv na 
končno oceno pridelka. Iz rezultatov v preglednici 36 lahko pripišemo slabo oceno 
pridelka v letu 2007 (-17.996 kg/ha) prav slabemu vzorčenju.  
Pri sorti ‘Jonagold’ je razlika med napovedmi in pridelki najmanjša leta 2005 in znaša - 
2.710 kg/ha (-6 %), sledita leti 2006  in 2008 s presežkom 13 % (5.667 kg/ha) oziroma 15 
% (8.471 kg/ha).  
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Preglednica 36: Srednje vrednosti napovedanega in tehtanega pridelka sorte ‘Jonagold’ v 
Švici  
 

Leto Število 
poskusov 

Napoved 
(kg/ha) 

Tehtano 
(kg/ha) 

Razlika N-T 
(kg/ha) Io (T=1) 

2005 2 46.269 48.979 - 2.710 0,94 

2006 3 50.100 44.433 5.667 1,13 

2007 3 38.900 56.896 -17.996 0,68 

2008 3 64.133 55.662 8.471 1,15 

 

Sorta ‘Zlati delišes’ 
 
Sorta ‘Zlati delišes’  je še vedno  najpomembnejša v večini proučevanih sadjarskih 
področij in tako tudi v vseh treh izbranih švicarskih kantonih. Prav zaradi tega imajo v 
večini najpomembnejših sadjarskih področij izdelane zelo dobre in skrbno varovane rastne 
krivulje plodov. Pokrovna barva plodov omogoča sorazmerno enostavno prepoznavanje na 
digitalnih slikah, zato je število računalniško preštetih plodov v večini poskusov v zelo 
tesni povezavi z dejansko preštetim. Kljub temu je čas od vzorčenja do obiranja že skoraj 
tri mesece, zato je debelina plodov ob obiranju mnogokrat odvisna od vremenskih razmer 
septembra v času debeljenja plodov. Prav ti razlogi so tudi v Švici povzročili precejšnja 
nihanja med napovedanim in tehtanim pridelkom posameznega leta. Kot se vidi iz 
preglednice 37, smo pridelek najbolje ocenili leta 2006, ko je znašal presežek le 2 % (769 
kg/ha), sledita s presežkom 8 % leti 2005 (3.673 kg/ha) in 2008 (4.112 kg/ha).  Najslabše 
smo iz že razloženih vzrokov napovedali pridelek leta 2007, ko je bila ocena v presežku za 
15 % oziroma 6.960 kg/ha.   
 
 
Preglednica 37: Srednje vrednosti napovedanega in tehtanega pridelka sorte ‘Zlati delišes’ 
v Švici  
 

Kanton Število 
poskusov 

Napoved 
(kg/ha) 

Tehtano 
(kg/ha) 

Razlika N-T 
(kg/ha) Io (T=1) 

2005 9 46.862 43.189 3.673 1,08 

2006 11 48.690 47.921 769 1,02 

2007 11 53.702 46.742 6.960 1,15 

2008 9 55.687 51.575. 4.112 1,08 
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6.5 Napoved pridelka vseh vzorčenih sort v Avstriji 

 

Avstrija sodi med manjše evropske pridelovalke jabolk, saj znaša letna proizvodnja na 
približno  6.000 ha blizu  200.000 t (grafikon 34). Skoraj štiri petine vseh jabolk,  165.000 
t, se pridela na 4.800 hektarjih, ki se nahajajo v zvezni deželi Steiermark (Štajerska), 
sledijo Niederösterreich (13.000 t), Burgenland (11.000 t) in Oberösterreich (5.400 t). 
 

  
 
Grafikon 34: Skupna proizvodnja jabolk v Avstriji od 2003 do 2007 (Bundes-
Obstbauverband Österreichs (BOV). 

  
 
Najpomembnejše sorte in njihov delež v pridelavi je prikazan v grafikonu 35, v katerem se 
vidi, da je ‘Zlati delišes’ s 24,4 % še vedno najpomembnejša sorta, sledijo pa ji ‘Gala’ z 
19,5 %,  ‘Jonagold’ z 11,8 %, ‘Idared’ 11,3 in ostale 'Arlet', ‘Braeburn’, ‘Elstar’, ‘Gala’,  
‘Carjevič’, ‘Fuji’/Kiku in ‘Evelina’.  
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Grafikon 35: Najpomembnejše sorte jabolk v Avstriji (Bundes-Obstbauverband 
Österreichs (BOV)). 
 
V Avstriji potekajo raziskave na področju zgodnje napovedi pridelka s pomočjo analize 
slike že od leta 2005 na sadjarski raziskovalni postaji Heidegg. V letu 2006 pa smo izvedli 
še obsežno prognozo pri posameznih sadjarjih združenja OPST (Obst Partner Steiermark 
GmbH). Čeprav so rastne razmere na avstrijskem Štajerskem zelo podobne tistim na 
slovenski strani, pa je razdalja sajenja med drevesi v vrsti nekoliko večja. Ker so  večje 
tudi končne mase plodov, smo morali za napovedovanje pridelkov v Avstriji razviti in 
uporabiti modificirane rastne krivulje.   

 

6.5.1 Sorta ‘Gala’ 

 
V preglednici 38 so prikazani povprečni pridelki sorte ‘Gala’ na avstrijskem Štajerskem 
med leti 2005 in 2007. V napovedih se vidi precejšnje odstopanje v letih 2005 in  2007, 
povezano z nepoznavanjem rastnih razmer v prvem letu in majhnim vzorcem v letu 2007. 
Leta 2006 je bil vzorec dovolj velik, zato so tudi odstopanja manjša, napoved je bila 
odlična in je znašala v presežku 1.514 kg/ha. 
   
 
Preglednica 38: Srednje vrednosti napovedanega in tehtanega pridelka sorte ‘Gala’ v 
Avstriji  
 

Leto Število 
poskusov 

Napoved 
(kg/ha) 

Tehtano 
(kg/ha) 

Razlika N-T 
(kg/ha) Io (T=1) 

2005 5 24.772 29.989 -5.218 0,82 

2006 9 39.800 38.286 1.514 1,04 

2007 1 38.300 43.964 -5.664 0,87 
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Iz grafikona 36 se vidi, da je pri sorti ‘Gala’ tesna zveza med napovedanim in dejanskim 
pridelkom posameznega drevesa, vendar je opazna nekoliko slabša ocena pri večjem 
številu plodov. Zveza med ocenjenim in preštetim številom plodov na drevesu je prikazana 
v  grafikonu 39, s katerega se lepo vidi veliko nihanje rezultatov tako pri majhnem kot 
velikem številu plodov.   
 

 
 
Grafikon 36: Korelacija med napovedanim (Ernte) in dejanskim pridelkom (Ist) leta 2005 
na poskusni postaji Heidegg (Lafer 2008) 
 

 
 
Grafikon 37: Korelacija med preštetim (Soll) in dejanskim številom plodov (Ist) leta 2005 
na poskusni postaji Heidegg (Lafer 2008) 
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6.5.2 Sorta ‘Elstar’ 

 
V preglednici 39 so prikazani povprečni pridelki sorte ‘Elstar’  na avstrijskem Štajerskem 
med leti 2005 in 2007. Za sorto je značilna precej velika notranja alternanca, zato je 
napoved pridelka izredno zahtevno opravilo. V prvem letu smo v povprečju pridelek ob 
obiranju ocenili odlično, žal pa so bile kasnejše napovedi slabše od pričakovanih. V letu 
2006 smo pridelek precenili za 4.985 kg/ha, leto kasneje pa celo za 9.884 kg/ha, kar 
pripisujemo tudi premajhnemu vzorcu, ki je vključeval le eno parcelo.  
 
Preglednica 39: Srednje vrednosti napovedanega in tehtanega pridelka sorte ‘Elstar’ v 
Avstriji  
 

Leto Število 
poskusov 

Napoved 
(kg/ha) 

Tehtano 
(kg/ha) 

Razlika N-T 
(kg/ha) Io (T=1) 

2005 3 23.408 23.601 -193 0,99 

2006 4 36.075 31.090 4.985 0,86 

2007 1 30.300 20.416 9.884 0,67 

 

6.5.3 Sorta ‘Braeburn’ 

 
V preglednici 40 so prikazani povprečni pridelki sorte ‘Braeburn’ na avstrijskem 
Štajerskem med leti 2005 in 2007. Iz preglednice lahko ponovno vidimo, da je 
napovedovanje pridelka poznih sort zelo težko početje, saj smo zabeležili pomembna 
odstopanja v obe smeri. Izboljšanje napovedi je verjetno povezano z uvedbo dodatnega 
vzorčenja v septembru, ko so plodovi že boljše razviti, lepo obarvani in je do konca 
obiranja 30–45 dni.  
   
Preglednica 40: Srednje vrednosti napovedanega in tehtanega pridelka sorte ‘Braeburn’ v 
Avstriji  
 

Leto Število 
poskusov 

Napoved 
(kg/ha) 

Tehtano 
(kg/ha) 

Razlika N-T 
(kg/ha) Io (T=1) 

2005 5 24.772 29.989 -5.218 0,82 

2006 2 50.950 37.295 13.655 1,36 

2007 1 45.600 48.865 -3.265 1,07 

 

6.5.4 Sorta ‘Jonagold’ 

 
V preglednici 41 so prikazani povprečni pridelki sorte ‘Jonagold’ na avstrijskem 
Štajerskem med leti 2005 in 2007, iz katerih lahko vidimo, da smo po letu 2005, ko je bil 
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pridelek podcenjen za 9.447 kg/ha s korekcijo pričakovane mase plodov nad 200 gramov v 
obeh naslednjih letih zelo natančno napovedali pridelek. Tako je bilo odstopanje leta 2006 
na vzorcu sedmih parcel v presežku le 942 kg/ha, leto pa 1.895 kg/ha na dveh parcelah. V 
obeh letih je bila napoved izpod meje 5 %. V grafikonu 38 je prikazana korelacija med 
napovedanim in obranim pridelkom, ki še enkrat kaže na relativno slabo napoved v letu 
2005.  
 
Preglednica 41: Srednje vrednosti napovedanega in tehtanega pridelka sorte ‘Jonagold’ v 
Avstriji  
 

Leto Število 
poskusov 

Napoved 
(kg/ha) 

Tehtano 
(kg/ha) 

Razlika N-T 
(kg/ha) Io (T=1) 

2005 2 56.238 65.685 -9.447 0,86 

2006 7 49.571 48.628 942 1,02 

2007 2 53.950 52.055 1.895 1,03 

 
 

 
 
Grafikon 38: Korelacija med napovedanim (Prognose) in dejanskim pridelkom (Ist) leta 
2005 na poskusni postaji Heidegg (Lafer 2008) 

 

6.5.5 Sorta ‘Zlati delišes’ 

 
V preglednici 42 so prikazani povprečni pridelki sorte ‘Zlati delišes’ na avstrijskem 
Štajerskem med leti 2004 in 2007 in vidi se, da smo pridelek najbolje ocenili leta 2006, ko 
je bil podcenjen za 1.158 kg/ha  (-2 %). V obeh ostalih letih je bil močno precenjen, še 
posebej leta 2007, ko je bila na eni vzorčni parceli razlika  7.395 kg/ha.   
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Preglednica 42: Srednje vrednosti napovedanega in tehtanega pridelka sorte ‘Zlati delišes’ 
v Avstriji  
 

Leto 
 

Število 
poskusov 

Napoved 
(kg/ha) 

Tehtano 
(kg/ha) 

Razlika N-T 
(kg/ha) Io (T=1) 

2005 2 30.872 26.398 4.474 1,17 

2006 10 46.320 47.478 -1.158 0,98 

2007 1 33.600 26.205 7.395 1,28 

 
 

6.5.6 Sorta ‘Pinova’ 

 
V preglednici 43 so prikazani povprečni pridelki sorte ‘Pinova’ na avstrijskem Štajerskem 
med leti 2005 in 2007.  Ker gre za relativno novo sorto, posajeno na majhnem deležu 
površin, je bilo število vzorcev komaj 1–2 letno. V prvem letu smo tako v povprečju 
pridelek ob obiranju ocenili odlično in ga podcenili le za 139 g/ha. V drugem letu je bila 
napoved zaradi premajhne mase ob obiranju podcenjena za 6.860 kg/ha. Leta 2007 pa smo 
s korekcijo napovedane mase plodov ponovno uspeli izboljšati napoved, ki je bila tako v 
presežku 5 % oziroma 2.670 kg/ha. 
  
Preglednica 43: Srednje vrednosti napovedanega in tehtanega pridelka sorte ‘Pinova’ v 
Avstriji  
 

Kanton Število 
poskusov 

Napoved 
(kg/ha) 

Tehtano 
(kg/ha) 

Razlika N-T 
(kg/ha) Io (T=1) 

2005 2 28.908 29.047 -139 0,99 

2006 1 39.250 46.110 -6.860 0,85 

2007 1 54.000 51.330 2.670 0,95 

 
 

6.5.7 Sorta ‘Fuji’ 

 
V preglednici 44 so prikazani povprečni pridelki sorte ‘Fuji’ na avstrijskem Štajerskem 
med leti 2005 in 2007.  Naravni pogoji omejujejo normalno rast in razvoj pozne sorte, zato 
jo gojijo na majhnem deležu površin in je število vzorcev komaj 1–2 letno. Ker je čas od 
vzorčenja do obiranja skoraj 120 dni, je maso plodov ob zorenju zelo težko natančno 
napovedati, zato je ocena pridelka v vseh letih slaba. Nekoliko se je napoved izboljšala šele 
v tretjem letu, ko smo povečali pričakovano maso plodov na 210 gramov. Kljub vsemu so 
napovedi še vedno zelo nezanesljive in potrebno je vnesti modificirano rastno krivuljo, ki 
bo odražala rastne razmere na avstrijskem Štajerskem.  
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 Preglednica 44: Srednje vrednosti napovedanega in tehtanega pridelka sorte ‘Fuji’ v 
Avstriji  
 

Leto Število 
poskusov 

Napoved 
(kg/ha) 

Tehtano 
(kg/ha) 

Razlika N-T 
(kg/ha) Io (T=1) 

2005 2 15.904 30.787 -14.883 0,52 

2006 1 17.950 34.700 -16.750 0,52 

2007 1 16.400 25.800 -9.400 0,63 

 
 
6.6 Napoved pridelka vseh vzorčenih sort na južnem Tirolskem 

 

Južna Tirolska predstavlja s 18.500 ha najbolj koncentrirano pridelovalno področje 
jablanovih nasadov na svetu,  kjer letno skoraj 6000 pridelovalcev  pridela približno en 
milijon ton jabolk. Kot se vidi iz grafikona 39, je najpomembnejša sorta jabolk še vedno 
‘Zlati delišes’ s skoraj tretjinskim deležem (30,72 %), sledijo pa ‘Gala’,  ‘Rdeči delišes’, 
‘Braeburn’, ‘Granny Smith’, ‘Fuji’ in ‘Cripps Pink’. Na južnem Tirolskem so potekali 
poskusi v letih 2005 in 2006 na sadjarskem poskusnem centru Laimburg in pri lokalnih 
pridelovalcih.  
 

 
Grafikon 39: Najpomembnejše sorte jabolk na južnem Tirolskem 

http://www.vog.it/vog/erntedaten/2008.html) 

 

6.6.1 Sorta ‘Zlati delišes’ 

 
V preglednici 45 so prikazani rezultati napovedi pridelke sorte ‘Zlati delišes’ na poskusni 
postaji Laimburg v letu 2007, iz katere se vidi, da smo  pridelek podcenili  za 9.700 kg/ha 
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(-15 %). Žal v naslednjih letih nismo imeli možnost ponoviti poskusa, da bi preverili 
natančnost naših rastnih krivulj.  
 
 
Preglednica 45: Srednje vrednosti napovedanega in tehtanega pridelka sorte ‘Zlati delišes’ 
na južnem Tirolskem  
 

Leto Število 
poskusov 

Napoved 
(kg/ha) 

Tehtano 
(kg/ha) 

Razlika N-T 
(kg/ha) I (T=1) 

2007 1 55.500 65.200 -9.700 0,85 

 

6.6.2 Sorta ‘Gala’ 

 
V preglednici 46 so prikazani rezultati napovedi pridelke sorte ‘Gala’ na poskusni postaji 
Laimburg in privatnih pridelovalcih v letih 2006 in 2007, iz katere se vidi, da smo pridelek 
tudi pri tej sorti podcenili. Glavni razlog za velika odstopanja pri sicer zgodnji sorti vidimo 
v velikem rastnem volumnu in posledično zelo velikem pridelku. Tako smo v prvem letu 
pridelke povprečno podcenila za 14.900 kg/ha, v naslednjem pa bistveno manj, a še vedno 
za 9.700 kg/ha. 
 
Preglednica 46: Srednje vrednosti napovedanega in tehtanega pridelka sorte ‘Gala’ na 
južnem Tirolskem  
 

Leto Število 
poskusov 

Napoved 
(kg/ha) 

Tehtano 
(kg/ha) 

Razlika N-T 
(kg/ha) I (T=1) 

2006 2 40.800 55.700 -14.900 0,73 

2007 2 55.500 65.200 -9.700 0,85 

 
 

6.6.3 Sorta ‘Rdeči delišes’ 

 
Sorta ‘Rdeči delišes’ je še vedno zasajena na približno desetini vseh površin, zato je 
napoved pridelka tudi pri tej sorti za marsikaterega pridelovalca zelo pomembna za 
organizacijo obiranja in prodajnih aktivnosti. V povprečju smo pridelek v letu 2007 
precenili za 6.000 kg/ha (Preglednica 47). 
 
Preglednica 47: Srednje vrednosti napovedanega in tehtanega pridelka sorte ‘Rdeči delišes’ 
na južnem Tirolskem  
 

Leto Število 
poskusov 

Napoved 
(kg/ha) 

Tehtano 
(kg/ha) 

Razlika N-T 
(kg/ha) I (T=1) 

2007 2 42.000 36.000 6.000 1,16 
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6.6.4 Sorta ‘Braeburn’ 

 
V preglednici 48 so prikazani povprečni pridelki sorte ‘Braeburn’ na južnem Tirolskem v 
letih 2006 in 2007. Iz preglednice lahko ponovno vidimo, da smo v obeh letih pridelke v 
povprečju podcenili. Verjetno bil lahko izboljšali napoved s povečanjem števila fotografij 
iz nasadov in boljšim opisom rodnega volumna. Debelina plodov in povprečna masa 
plodov sta precej podobna slovenskima in dodatne rastne krivulje skoraj ne morejo 
izboljšati rezultatov.    
 
Preglednica 48: Srednje vrednosti napovedanega in tehtanega pridelka sorte ‘Braeburn’ na 
južnem Tirolskem  
 

Leto Število 
poskusov 

Napoved 
(kg/ha) 

Tehtano 
(kg/ha) 

Razlika N-T 
(kg/ha) I (T=1) 

2006 3 46.600 53.000 -6.400 0,88 

2007 2 55.900 77.600 -21.700 0,72 

 

6.6.5 Sorta ‘Granny Smith’ 

 
Pri sorti ‘Granny Smith’ smo v obeh opazovanih letih imeli na voljo le en vzorec. Žal je 
bila napoved pridelka zaradi nepoznavanja rasti in razvoja plodov v rastnih pogojih južne 
Tirolske skoraj za polovico manjša od tehtanega pridelka (preglednica 49).  
 
Preglednica 49: Srednje vrednosti napovedanega in tehtanega pridelka sorte ‘Granny 
Smith’ na južnem Tirolskem  
 

Leto Število 
poskusov 

Napoved 
(kg/ha) 

Tehtano 
(kg/ha) 

Razlika N-T 
(kg/ha) I (T=1) 

2006 1 37.000 69.000 -32.000 0,54 

 

6.6.6 Sorta ‘Fuji’ 

 
Sorta ‘Fuji’ dosega na južnem Tirolskem izjemne kalibre in pridelke, ki smo jih v prvem 
letu vzorčenja v povprečju zelo dobro ocenili, saj je bila razlika med napovedjo in 
pridelkom komaj 300 kg/ha v presežku. V drugem letu je bila zajeta le ena parcela, pa tudi 
na njej je bil sadovnjak v alternanci, tako da je bila napoved bistveno slabša kot leto prej.  
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Preglednica 50: Srednje vrednosti napovedanega in tehtanega pridelka sorte ‘Fuji’ na 
južnem Tirolskem  
 

Leto Število 
poskusov 

Napoved 
(kg/ha) 

Tehtano 
(kg/ha) 

Razlika N-T 
(kg/ha) I (T=1) 

2006 3 60.100 59.800 300 1,00 

2007 1 60.600 39.900 20.700 1,51 

 
 

6.6.7 Sorta ‘Cripps Pink’ 

 
Sorta ‘Cripps Pink’ oziroma njena tržna zaščitena blagovna znamka Pink Lady® dosegata 
na južnem Tirolskem izjemno velike pridelke vse do 88.000 kg/ha. Zaradi nepoznavanja 
rasti in razvoja plodov te sorte smo imeli v prvem letu velike težave, zato smo pridelek v 
poprečju podcenili za 22.500 kg/ha (preglednica 51). V drugem letu smo algoritme že 
ustrezno modificirali, tako da je znašala razlika na eni sami parceli v presežku le še 2.100 
kg/ha.  
 
 
Preglednica 51: Srednje vrednosti napovedanega in tehtanega pridelka sorte ‘Cripps Pink’ 
na južnem Tirolskem  
 

Leto Število 
poskusov 

Napoved 
(kg/ha) 

Tehtano 
(kg/ha) 

Razlika N-T 
(kg/ha) I (T=1) 

2006 3 56.500 79.000 -22.500 0,72 

2007 1 55.600 53.500 2.100 1,04 

 
 
6.7 Napoved pridelka vseh vzorčenih sort na Hrvaškem  

 

Po podatkih FAOSTATA je letna proizvodnja jabolk na Hrvaškem leta 2007 znašala 
78.800 ton na skupni površini 9.000 hektarjev, ki se večinoma razprostirajo na področju 
Međimurja in vzhodne Slavonije. Najpomembnejše sorte so ‘Idared’, ‘Jonagold’ in ‘Zlati 
delišes’ in zasedajo več kot 85 % površin, zasajenih s to sadno vrsto.  
Vse tri izbrane lokacije so bile s sadjarskega področja Međimurje in so imele urejeno 
kapljično namakanje ter  zaščito pred točo z mrežami, zato ne predstavljajo dejanskega 
stanja proizvodnje jabolk na Hrvaškem. 
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6.7.1 Sorta ‘Zlati delišes’ 
 
Podatki v preglednici 52 kažejo na izredno natančno napoved sorte ‘Zlati delišes’, saj je 
znašalo odstopanje med napovedanim in tehtanim pridelkom v presežku komaj 3 % (4.700 
kg/ha). Dodatna natančnejša analiza pridelkov vseh treh pridelovalcev (grafikon 40) je 
pokazala, da je zaradi izjemne povprečne mase plodov pridelek močno odstopal od 
napovedi (> 10.000 kg/ha) dejansko le pri enem pridelovalcu, sicer pa je bila razlika pri 
ostalih dveh manj kot 1 %. 
 
Preglednica 52: Srednje vrednosti napovedanega in tehtanega pridelka sorte ‘Zlati delišes’ 
na Hrvaškem v letu 2008 
 

Leto Število 
poskusov 

Napoved 
(kg/ha) 

Tehtano 
(kg/ha) 

Razlika N-T 
(kg/ha) I (T=1) 

2008 3 44.200 48.900 -4.700 0.97 
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Grafikon 40: Primerjava med napovedanim in tehtanim pridelkom sorte ‘Zlati delišes’ na 
Hrvaškem v letu 2008 (Stajnko in sod. 2008) 

 

6.7.2 Sorta ‘Jonagold’ 

 
Podatki v preglednici 53 kažejo, da smo v povprečju napoved sorte ‘Jonagold’ presegli za 
3.300 kg/ha.  Iz grafikona 41 lahko vidimo, da smo pri dveh pridelovalcih skoraj enako 
precenili, kot smo ga pri tretjem podcenili. Pri tej sorti bomo morali v prihodnjih poskusih 
očitno posvetiti več pozornosti natančnemu, objektivnemu vzorčenju.  
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Preglednica 53: Srednje vrednosti napovedanega in tehtanega pridelka sorte ‘Jonagold’ na 
Hrvaškem v letu 2008 
 

Leto Število 
poskusov 

Napoved 
(kg/ha) 

Tehtano 
(kg/ha) 

Razlika N-T 
(kg/ha) I (T=1) 

2008 3 35.300 32.000 3.300 1,10 
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Grafikon 41: Primerjava med napovedanim in tehtanim pridelkom sorte ‘Jonagold’ na 
Hrvaškem v letu 2008 (Stajnko in sod. 2008) 

 

6.7.3 Sorta ‘Idared’ 

 
V preglednici 54 so prikazani povprečni pridelki sorte ‘Idared’ na Hrvaškem,  iz katerih se 
vidi, da smo pridelek odlično ocenili in razlika med napovedanim in tehtanih pridelkom je 
v primanjkljaju znašala komaj 800 kg/ha. Tudi iz grafikona 42 lahko razberemo, da je šlo 
pri vseh treh pridelovalcih za izjemno majhna odstopanja  (< 2 %). 
 
Preglednica 54: Srednje vrednosti napovedanega in tehtanega pridelka sorte ‘Idared’ na 
Hrvaškem v letu 2008 
 

Leto Število 
poskusov 

Napoved 
(kg/ha) 

Tehtano 
(kg/ha) 

Razlika N-T 
(kg/ha) I (T=1) 

2008 3 45.800 46.600 -800 0,98 
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Grafikon 42: Primerjava med napovedanim in tehtanim pridelkom sorte ‘Idared’ na 
Hrvaškem v letu 2008 (Stajnko in sod. 2008) 

 
 

6.8 Napoved pridelka vseh vzorčenih sort v Sloveniji 

 

V Sloveniji se napovedovanje pridelka jabolk s pomočjo analize slike izvaja že od 
najzgodnejših eksperimentov v letu 2000, ko so bili poskusi najprej zastavljeni na posestvu 
UKC Pohorski dvor ter po letu  2003 tudi na sadjarskem poskusnem centru Gačnik. Od leta 
2005 smo širili poskuse na področje  Slovenskih goric in Savinjske doline.   
 

6.8.1 Sorta ‘Gala’ 

 
Sorta ‘Gala’ je bila vključena v poskuse že v najzgodnejših fazah testiranja algoritma za 
obdelavo slik. Kot se vidi iz preglednice 55, je bila napoved, z izjemo leta 2002, vedno 
znotraj 10 % odstopanja, v zadnjih dveh letih  pa celo znotraj tako želenih 5 %, s čimer 
lahko trdimo, da je napovedovanje pridelka pri tej sorti že zelo zanesljivo. 
Absolutna odstopanja med napovedanim in tehtanim pridelkom med leti nihajo in so 
odvisna od letine, zlasti pa od velikosti vzorca, kar je še posebej izrazito v zadnjih dveh 
letih, ko smo v poskuse vključili dvajset sadovnjakov. Največje odstopanje je bilo leta 
2004 (3.000 kg/ha)  oziroma -8 %, najmanjše pa leta 2008, 531 kg/ha oziroma +2 %. 
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Preglednica 55: Srednje vrednosti napovedanega in tehtanega pridelka sorte ‘Gala’ v 
Sloveniji od 2001 do 2008 
 

Leto Število 
poskusov 

Napoved 
(kg/ha) 

Tehtano 
(kg/ha) 

Razlika N-T 
(kg/ha) I (T=1) 

2001 3 17.500 16.400   1.100 1,07 
2002 2 23.510 26.400 -2.290 0,89 
2003 2 30.410 28.020   2.390 1,09 
2004 2 32.400 35.400   3.000 0,92 
2005 8 34.625 36.750  -2.125 0,94 
2006 9 31.762 34.173  -2.411 0,93 
2007 16 36.289 37.134     -845 0,98 
2008 20 30.793 30.262      531 1,02 

 

6.8.2 Sorta ‘Zlati delišes’ 

 
Iz preglednice 56 vidimo, da je bil pridelek sorte ‘Zlati delišes’ najslabše ocenjen leta 
2005, ko je bila napoved v presežku za 4.384 kg/ha oziroma 13 %. Leta 2003 je bilo 
odstopanje v odstotkih sicer še večje (14 %), vendar pa je bil povprečni pridelek bistveno 
nižji in je znašalo odstopanje v presežku komaj 2.090 kg/ha.  
Najboljša ocena pridelka je bila leta 2008, ko smo ga na vzorcu dvaindvajsetih parcel 
podcenili le za 15 kg/ha. Odlična napoved je bila tudi leta 2004, ko smo pri povprečnem 
pridelku 51.800 kg/ha napoved precenili le za 900 kg/ha.  
V vseh ostalih letih je bila napoved znotraj 10 % odstopanja, kar pomeni, da smo se že zelo 
približali zastavljenemu cilju 5 % (2001, 2004, 2007). 
 
Preglednica 56: Srednje vrednosti napovedanega in tehtanega pridelka sorte ‘Zlati delišes’ 
v Sloveniji od 2001 do 2008 
 

Leto Število 
poskusov 

Napoved 
(kg/ha) 

Tehtano 
(kg/ha) 

Razlika N-T 
(kg/ha) I (T=1) 

2001 3 30.230 28.600 1630 1,06 
2002 2 23.600 21.300 2300 1,11 
2003 2 17.390 15.300 2090 1,14 
2004 2 52.700 51.800   900 1,02 
2005 8 38.970 34.586 4384 1,13 
2006 9 44.431 41.994 2437 1,06 
2007 15 49.365 53.827      -4461 0,92 
2008 22 45.726 45.741   -15 1,00 
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6.8.3 Sorta ‘Elstar’ 

 
Iz preglednice 57 vidimo, da je ocenjevanje pridelka pri tej sorti zaradi notranje ali zunanje  
alternance izredno težavno početje, zato je bila natančnost ocene v prvih dveh letih pod 
pričakovanji. Kasneje smo z izboljšanim načinom vzorčenja uspeli zajeti dejansko stanje v 
sadovnjakih, kar se je pokazalo v povečani natančnosti napovedi. Tako je bil pridelek 
najboljše ocenjen leta 2006, ko je bila napoved v presežku le 660 kg/ha oziroma 2 %, sledi 
mu leto 2008 s presežkom 6 % (1.672 kg/ha) in leto 2007 s presežkom 8 % ali 3.230 kg/ha.  
 
Preglednica 57: Srednje vrednosti napovedanega in tehtanega pridelka sorte ‘Elstar’ v 
Sloveniji od 2004 do 2008 
 

Leto Število 
poskusov 

Napoved 
(kg/ha) 

Tehtano 
(kg/ha) 

Razlika N-T 
(kg/ha) I (T=1) 

2004 2 24.900 21.200 3.700 1,17 

2005 8 29.612 24.414 5.198 1,21 

2006 9 36.660 36.000 660 1,02 

2007 8 45.880 42.650 3.230 1,08 

2008 13 31.709 30.037 1.672 1,06 

 

6.8.4 Sorta ‘Idared’ 

 
Sorta ‘Idared’ je najpomembnejša sorta v slovenskih rastnih razmerah in praviloma daje  
zelo stabilne in obilne  pridelke. Zaradi večinoma dvobarvnega ploda je napovedovanje 
pridelka precej zahtevno, kar se kaže tudi v odstopanjih od dejansko obranega pridelka. Iz 
preglednice 58 lahko razberemo, da smo želeni prag 5 % odstopanja dosegli le leta 2007, 
ko je razlika v presežku znašala komaj 13 kg/ha. V letih 2001 (640 kg/ha) in 2004 (2.670 
kg/ha) so bile napovedi zelo natančne,  medtem ko smo v vseh ostalih letih, razen leta 
2008, pričakovane pridelke precenili za več kot 10 %. Menimo, da predstavljajo glavni 
razlog za prevelike napovedi preveč optimistične ocene končne mase plodov.   
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Preglednica 58: Srednje vrednosti napovedanega in tehtanega pridelka sorte ‘Idared’ v 
Sloveniji od 2001 do 2008 
 

Leto Število 
poskusov 

Napoved 
(kg/ha) 

Tehtano 
(kg/ha) 

Razlika N-T 
(kg/ha) I (T=1) 

2001 2 10.880 11.520 -640 0,94 

2002 2 31.550 26.900 4.650 1,17 

2003 2 34.515 29.057 5.458 1,19 

2004 2 36.350 33.680 2.670 1,08 

2005 3 69.000 56.400 12.600 1,22 

2006 8 38.840 32.600 6.240 1,19 

2007 9 57.779 57.766 13 1,00 

2008 21 35.605 43.915 -8.310 0,81 

 

6.8.5 Sorta ‘Jonagold’ 

 
Sorta ‘Jonagold’ je v slovenskih rastnih razmerah podvržena večji alternanci kot ‘Idared’ 
ali ‘Zlati delišes’, zato je izrednega pomena naključno vzorčenje, ki vključuje tako rodna 
kakor tudi izmenično rodna drevesa. Ker gre za izrazito debeloplodno sorto, je ugotovljena 
obremenitev bistvena pomena za oceno končne mase plodov in posledično pridelka na 
površino. Pri starejših kultivarjih z večinoma dvobarvnim plodom je napovedovanje 
pridelka precej zahtevno in se kaže v odstopanjih od dejansko obranega pridelka. Iz 
preglednice 59 lahko ugotovimo, da smo želeni prag 5 % odstopanja med napovedanim in 
obranim pridelkom dosegli v letih 2002, 2003, 2005. Največje odstopanje je bilo izmerjeno 
leta 2006 (-4.230 kg/ha), najmanjše pa leta 2005 (1.300 kg/ha). 
Menimo, da je glavni razlog za odstopanja med napovedim in tehtanim pridelkom ravno v 
napačno ocenjeni  masi plodov ob obiranju.   
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Preglednica 59: Srednje vrednosti napovedanega in tehtanega pridelka sorte ‘Jonagold’ v 
Sloveniji od 2002 do 2008 
 

Leto Število 
poskusov 

Napoved 
(kg/ha) 

Tehtano 
(kg/ha) 

Razlika N-T 
(kg/ha) I (T=1) 

2002 2 25.000 26.400 -1.400 0,95 

2003 2 36.400 34.800 1.600 1,05 

2004 2 35.600 37.900 -2.300 0,94 

2005 3 38.800 37.500 1.300 1,03 

2006 8 42.800 47.030 -4.230 0,91 

2007 9 42.770 45.500 -2.730 0,94 

2008 21 36.756 39.933 -3.177 0,92 

 

6.8.6 Sorta ‘Braeburn’ 

 
Napovedovanje pridelka pri tej sorti je zelo zahtevno početje, saj so plodovi v času 
fotografiranja po junijskem trebljenju težko določljivi, ker so relativno majhni in pretežno 
zeleno obarvani. Drugo težavo predstavlja določevanje kalibra oziroma mase plodov ob 
obiranju, saj imajo plodovi klub majhnim premerom večjo maso kot pri ostalih sortah. V 
posameznem nasadu tako že plodovi razreda 65–70 mm presežejo 200 gramov. Iz 
preglednice 60 lahko vidimo, da je bila najboljša napoved leta 2006, ko smo pridelek 
podcenili le za 7 % oziroma 2.878 kg/ha, sledita pa mu leti 2001 in 2007, v katerih smo 
pridelek podcenili oziroma precenili za 10 %. V vseh ostalih letih so odstopanja večja, zato 
razmišljamo, da bi pri tej pozni sorti uvedli še eno dodatno vzorčenje konec septembra, s 
čimer bi zagotovo dosegli bistveno boljše napovedi.    
 
Preglednica 60: Srednje vrednosti napovedanega in tehtanega pridelka sorte ‘Braeburn’ v 
Sloveniji od 2001 do 2008 

Leto Število 
poskusov 

Napoved 
(kg/ha) 

Tehtano 
(kg/ha) 

Razlika N-T 
(kg/ha) I (T=1) 

2001 2 12.130 10.990 1.140 1,10 

2002 2 31.550 26.900 4.650 1,17 

2003 2 38.730 33.292 5.438 1,16 

2004 2 20.050 17.600 2.450 1,14 

2005 3 31.073 24.833 6.240 1,25 

2006 6 40.781 43.659 -2.878 0,93 

2007 6 37.880 42.126 -4.246 0,90 

2008 9 39.751 34.723 5.028 1,14 
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6.8.7 Sorta ‘Fuji’ 

 
V slovenskih rastnih razmerah veljajo za sorto ‘Fuji’ zelo podobni zaključki kot za 
‘Braeburn’. Tako lahko iz preglednice 61 vidimo, da je bila najbolj natančna napoved 
izdelana leta 2007, ko smo pridelek podcenili za 2 % oziroma 726 kg/ha. V letih 2001 
(2.670 kg/ha) in 2004 (-4.583 kg/ha) so bile napovedi  znotraj 10 % odstopanja, medtem ko 
so bila odstopanja v ostalih letih večja. Tudi pri tej sorti zato razmišljamo, da bi uvedli še 
eno dodatno vzorčenje konec septembra, s čimer bi zagotovo dosegli bistveno boljše 
vrednosti napovedi.    
 
Preglednica 61: Srednje vrednosti napovedanega in tehtanega pridelka sorte ‘Fuji’ v 
Sloveniji od 2001 do 2008 
 

Leto Število 
poskusov 

Napoved 
(kg/ha) 

Tehtano 
(kg/ha) 

Razlika N-T 
(kg/ha) I (T=1) 

2001 2 36.350 33.680 2.670 1,08 

2002 2 30.100 25.700 4.400 1,17 

2003 2 34.515 29.057 5.458 1,19 

2004 2 58.740 54.000 4.740 1,09 

2005 3 28.513 22.067 6.446 1,29 

2006 7 19.240 23.823 -4.583 0,81 

2007 8 34.039 34.765 -726 0,98 

2008 6 31.050 22.291 8.759 1,39 

 
 

6.8.8 Ocena pridelka za celotno Slovenijo  

 
Napoved pridelka jabolk za celotno Slovenijo je bila za posamezno leto izračunana iz ocen 
povprečnega pridelka za posamezno sorto, pomnožena s površino v opazovanem letu  
(preglednice od 62 do 68), pri čemer smo dodatno upoštevali različno rodnost dreves v 
različnem starostnem obdobju. Že v prejšnjih poglavjih je bilo predstavljeno število 
poskusov (vzorčenj) v prvih letih uveljavljanja metode v sadjarstvo, iz katerih se jasno 
vidi, da je vzorec dejansko premajhen in ne dovolj reprezentativen. Po letu 2008 smo 
skušali število vzorcev povečali na 3 % vseh nasadov (preglednica 62), kar naj bi 
predstavljalo dejanski posnetek stanja v slovenski pridelavi jabolk in skupaj je znašal 60 
ha. Dejansko število vzorcev pa ni odvisno samo od sortimenta, ampak tudi od različnih 
letnikov sajenja in vzgojnih oblik.  
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Preglednica 62: Predlog vzorčenja 3 % nasadov jabolk v Sloveniji po sortah  

 
Sorta Površina  

(ha) 
Površina  
vzorcev 

(ha) 

Delež 
vzorcev  

(%) 
‘Zlati 
delišes’ 

428 13 16,25 

‘Jonagold’ 499 15 18,75 
‘Idared’ 818 26 32,5 
‘Gala’ 192 6 7,5 
‘Elstar’ 230 7 8,75 
‘Braeburn’ 139 4 5 
‘Fuji’ 104 3 3,75 
‘Topaz’ 35 1 1,25 
‘Pinova’ 14 1 1,25 
‘Mutsu’ 44 1 1,25 
‘Gloster’ 109 1 1,25 
Ostalo 262 2 2,5 
Skupaj 2874 80 100 

(Tojnko 2008) 
 
Tako lahko iz registra pridelovalcev jabolk v letu 2008 razberemo naslednje starostne 
skupine kategorije dreves  (preglednica 63),  iz katerih izhaja, da so slovenski sadovnjaki v 
več kot polovici primerov starejši od 13 let. Pri aktualnem sadnem izboru je delež dreves v 
tej kategoriji največji pri sorti ‘Jonagold’ (69,14 %) sledita pa mu ‘Idared’ (61,99 %) in 
‘Elstar’ (59,43 %). Po podatkih je še slabše stanje pri sorti 'Gloster', ki pa ni več vodilna 
sadna sorta in je zato na tem mestu posebej ne omenjamo.  
V drugi starostni skupini je dobra tretjina vseh slovenskih nasadov, največji delež pa je pri 
sortah ‘Mutsu’ (50,66 %) in ‘Braeburn’ (50,28 %).  
Med najmlajšimi sadovnjaki je po podatkih registra leta 2009 komaj 12,34 % vseh dreves, 
kar seveda ne zadošča za normalno obnovo sadovnjakov, vendar pa se iz te skupine lahko 
lepo vidijo sodobni trendi pri uvajanju novih sort, kot sta ‘Fuji’ s 78,56 % in ‘Pinova’ z 
83,93 %, medtem ko je od starih sort v tem razredu največ posajene sorte 'Zlati delišes' 
(20,00 %). 
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Preglednica 63: Starostne skupine glavnih sort jabolk v Sloveniji  

 
Sorta Površina  

(ha) 
Površina  

(ha) 
<1995 

Delež  
<1995 

(%) 

Površina 
(ha) 

1996-2004 

Delež 
(%) 

1996-
2004 

Površina 
(ha) 

>2005 

Delež 
(ha) 

>2005 

‘Zlati 
delišes’ 

428 156,79 36,63 186,13 43,49 85,61 20,00 

‘Jonagold’ 499 345 69,14 143,78 28,81 10,48 2,10 
‘Idared’ 818 507,09 61,99 295,91 36,17 15,94 1,95 
‘Gala’ 192 74,5 38,80 93,23 48,56 24,26 12,64 
‘Elstar’ 230 136,7 59,43 81,65 35,50 11,7 5,09 
‘Braeburn’ 139 16,96 12,20 69,89 50,28 52,24 37,58 
‘Fuji’ 104 0,55 0,53 21,91 21,07 81,7 78,56 
‘Topaz’ 35 0 0,00 29,39 83,97 5,87 16,77 
‘Pinova’ 14 0 0,00 2,55 18,21 11,75 83,93 
‘Mutsu’ 44 19,29 43,84 22,29 50,66 3,15 7,16 
‘Gloster’ 109 108,15 99,22 1,56 1,43 0 0,00 
Ostalo 262 117,9 45,00 92,22 35,20 51,87 19,80 
Skupaj 2874 1482,93 51,60 1040,51 36,20 354,57 12,34 
(MKGP 2009) 
 
Če združimo obe predhodni preglednici, dobimo minimalno število vzorčnih parcel po 
sortah in starostnih razredih (preglednica 64), ki zagotavlja optimalno število vzorcev 
glede na dejansko strukturo nasadov v Sloveniji leta 2009.  
 
Preglednica 64: Minimalno potrebno število vzorcev sadovnjakov glede na starostne 
skupine glavnih sort jabolk v Sloveniji  
 

Sorta 
Skupaj 
vzorcev 

 

Število 
vzorcev 
<1995 

Delež 
vzorcev 
<1995 

Število 
vzorcev 

1996-2004 

Delež 
vzorcev 

1996-2004 

Število 
vzorcev 
>2005 

Delež 
vzorcev 
>2005 

‘Zlati 
delišes’ 13 5 36,63 6 43,49 3 20 

‘Jonagold’ 15 10 69,14 4 28,81 3 2,1 
‘Idared’ 26 16 61,99 9 36,17 5 1,95 
‘Gala’ 6 2 38,8 3 48,56 1 12,64 
‘Elstar’ 7 4 59,43 2 35,5 1 5,09 

‘Braeburn’ 4 0 12,2 2 50,28 1 37,58 
‘Fuji’ 3 0 0,53 1 21,07 1 78,56 

‘Topaz’ 1 0 0 1 83,97 0 16,77 
‘Pinova’ 1 0 0 0 18,21 0 83,93 
‘Mutsu’ 1 0 43,84 1 50,66 0 7,16 
‘Gloster’ 1 1 99,22 0 1,43 0 0 

Ostalo 2 1 45 1 35,2 0 19,8 
Skupaj 80 41 51,6 29 36,2 16 12,34 
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Vendar moramo pri izračunu ocene pridelka za celotno državo upoštevati le določen delež 
ocenjenega pridelka, saj so vzorčni nasadi običajno v boljši (nadpovprečni) kondiciji od 
večine ostalih. 
Korekcije oziroma zmanjšanje pridelka pri vseh starostnih skupinah jablan smo morali 
izvesti zaradi izbora vzorcev (pridelovalcev). Le-ti so že vrsto let vključeni v napoved 
WAPA (prej Prognosfruit) in smo jih najlažje navdušili za novo metodo. Izkazalo pa  se je, 
da so bili naši pridelovalci večinoma nadpovprečni in odstopajo od slovenskega povprečja. 
Ker so vzorčni nasadi v večini primerov nadpovprečno urejeni in rodni, smo pri napovedih 
upoštevati tri različna obdobja rodnosti dreves: 
 

– juvenilno obdobje (prva štiri leta po sajenju), v katerem je variabilnost rodnosti 
največja in se zato v napovedih upošteva le 50 % izračunanih vrednosti  iz 
ovrednotenih vzorcev 

– visoko produktivno obdobje (od pete do dvanajste vegetacije), za katerega je 
značilna največja izenačenost nasadov in je zato tudi korelacija med ocenjenimi 
vzorci in ostalimi sadovnjaki največja. Pri tej skupini nasadov tako upoštevamo 80 
% izračunanih vrednosti  iz ovrednotenih vzorcev 

–  obdobje staranja (po trinajsti vegetaciji) je ponovno zaznamovano z večjo 
variabilnostjo v produktivnosti nasadov, ki so v veliki meri posledica 
neizenačenosti v rasti in razvoju dreves, povečanem številu praznih sadilnih mest, 
pri nekaterih sortah pa tudi slabše rodnim klonom. V večletnih tujih in lastnih 
poskusih smo ugotovili, da lahko iz ocenjenih napovedi prenesemo na celotno 
populacijo slovenskih nasadov te starostne skupine 60 % izračunanih vrednosti  iz 
ovrednotenih vzorcev.  

 
Na podlagi zgoraj opisanega postopka so izračunani pridelki za Republiko Slovenijo od 
leta 2004, prikazani v preglednicah 65 do 70. 
Iz preglednice 65 se vidi, da je bila ocena pridelka za leto 2004 s pomočjo analize slike v 
primerjavi z napovedjo SURS za 6.416 ton večja in je v največji meri posledica skupine 
nevzorčenih sort. Ostalo s presežkom 16.595 ton. Vendar pa je natančnejša analiza 
vodilnih sort slovenskega sortimenta pokazala, da je bila napoved v presežku le pri sortah 
‘Fuji’ (262 ton) in ‘Zlati delišes’ (2.337 ton). Pri vseh ostalih glavnih sortah je bila 
napoved manjša od tehtanega pridelka in je  znašala od -1.139 ton pri sorti ‘Braeburn’ do -
4.537 ton pri sorti ‘Idared’.  
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Preglednica 65: Napovedi pridelka za celotno Slovenijo po sortah v letu 2004 

 

Sorta Napoved 
(kg/ha) 

Površina v 
Sloveniji (ha) 

Napoved 
pridelka 
(kg/SI)* 

Napoved 
SURS 
(kg/SI) 

Razlika 
N - SURS 

(kg) 
‘Braeburn’ 20.050 83,62 1.169.274 2.508.600 -1.339.326 

‘Elstar’ 24.900 218,47 3.679.975 6.554.100 -2.874.125 

‘Fuji’ 58.740 43,14 1.556.251 1.294.200 262.051 

‘Gala’ 32.400 138,90 3.167.829 4.167.000 -999.171 

‘Idared’ 36.350 838,30 20.611.351 25.149.000 -4.537.649 

‘Jonagold’ 35.600 481,60 11.419.098 14.448.000 -3.028.902 
‘Zlati 

delišes’ 52.700 350,40 12.849.533 10.512.000 2.337.533 

Ostalo 47.540 944,57 44.904.875 28.309.100 16.595.775 

Vsota  3.099.00 99.358.186 92.942.000 6.416.186 

 
Leta 2005 je bila skupna ocena pridelka s pomočjo analize slike v primerjavi z napovedjo 
SURS še vedno za 4.930 ton večja in je v bila v veliki meri posledica razlik pri sorti 
‘Idared’ s presežkom 16.011 ton (preglednica 66). Pri tej sorti smo kljub upoštevani 
korekciji očitno precenili rodnost ostalih nevzorčenih nasadov. 
Pri vseh ostalih vodilnih sortah slovenskega sortimenta je bila naša napoved manjša od 
SURS-ove in je bila najmanjša pri sorti 'Zlati delišes' (-67,8 ton) in največja pri sorti 
‘Elstar’ (-1.621 ton). Pri skupni 'Ostalo' je bil prav tako primanjkljaj v višini  -7.197 ton. 
 
Preglednica 66: Napovedi pridelka za celotno Slovenijo po sortah v letu 2005 

Sorta Napoved 
(kg/ha) 

Površina v 
Sloveniji (ha) 

Napoved 
pridelka 
(kg/SI)* 

Napoved 
SURS 
(kg/SI) 

Razlika 
N - SURS 

(kg) 
‘Braeburn’ 31.073 86,85 1.882.110 2.371.005 -488.895 

‘Elstar’ 29.612 223,16 4.470.312 6.092.268 -1.621.956 

‘Fuji’ 28.513 55,82 977.458 1.523.886 -546.428 

‘Gala’ 34.625 151,17 3.684.426 4.126.941 -442.515 

‘Idared’ 69.000 826,56 38.576.788 22.565.088 16.011.700 

‘Jonagold’ 38.800 491,01 12.688.707 13.404.573 -715.866 
‘Zlati 

delišes’ 38.970 370,67 10.051.491 10.119.291 -67.800 

Ostalo 28.500 893,76 17.066.347 24.263.948 -7.197.601 

Vsota  3.099,00 89.397.639 84.467.000 4.930.639 
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Leta 2006 je bila skupna ocena pridelka s pomočjo analize slike v primerjavi z napovedjo 
SURS večja le za 696 ton (preglednica 67) in je nastala zaradi razlik pri sorti ‘Fuji’ (-1.197 
ton), kjer je  napoved SURS precenila rodnost pretežno mladih nasadov. Pri sortah  
‘Jonagold’ in ‘Zlati delišes’ smo pridelek precenili za 1.347 oziroma 1.997 ton. Povprečna 
masa plodov je bila očitno preveč optimistično napovedana, saj je suša v poletju oklestila 
naša pričakovanja in je bil dejanski povprečni pridelek teh dveh sort manjši.  
 
Preglednica 67: Napovedi pridelka za celotno Slovenijo po sortah v letu 2006 

 

Sorta Napoved 
(kg/ha) 

Površina v 
Sloveniji (ha) 

Napoved 
pridelka 
(kg/SI)* 

Napoved 
SURS 
(kg/SI) 

Razlika 
N - SURS 

(kg) 
‘Braeburn’ 40.781 101,6 2.889.638 2.621.280 268.358 

‘Elstar’ 36.660 228,49 5.666.480 5.895.042 -228.562 

‘Fuji’ 19.240 85,64 1.011.922 2.209.512 -1.197.590 

‘Gala’ 31.762 176,09 3.936.923 4.543.122 -606.199 

‘Idared’ 38.840 817,85 21.485.995 21.100.530 385.465 

‘Jonagold’ 42.800 497,88 14.192.659 12.845.304 1.347.355 
‘Zlati 

delišes’ 44.431 390,34 12.068.180 10.070.772 1.997.408 

Ostalo 36.000 801,11 19.322.773 20.592.438 -1.269.665 

Vsota  3.099,00 80.574.570 79.878.000 696.570 

 
Tudi leta 2007 je bila skupna ocena pridelka s pomočjo analize slike v primerjavi z 
napovedjo SURS večja za 2.087 ton (preglednica 68) in je nastala v največji meri zaradi 
razlik pri sorti ‘Idared’ (7.172 ton), kjer smo z analizo slike precenili rodnost slovenskih 
nasadov. Pri sorti  ‘Zlati delišes’ smo pridelek tako precenili za 1.589 ton in pri sorti 
‘Elstar’ za 172 ton, medtem ko smo ga pri večini glavnih sort podcenili. Najbolj je bil 
ponovno podcenjen pridelek skupine 'Ostalo' za -3.717 ton, sledita pa ‘Jonagold’ -904 ton 
in ‘Gala’ 870 ton.  
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Preglednica 68: Napovedi pridelka za celotno Slovenijo po sortah v letu 2007 

 

Sorta Napoved 
(kg/ha) 

Površina v 
Sloveniji (ha) 

Napoved 
pridelka 
(kg/SI)* 

Napoved 
SURS 
(kg/SI) 

Razlika 
N - SURS 

(kg) 
‘Braeburn’ 37.880 124,94 3.300.679 3.785.682 -485.003 

‘Elstar’ 45.880 233,78 7.255.786 7.083.534 172.252 

‘Fuji’ 34.040 92,62 1.936.243 2.806.386 -870.143 

‘Gala’ 36.290 182,85 4.670.855 5.540.355 -869.500 

‘Idared’ 57.780 816,75 31.920.469 24.747.525 7.172.944 

‘Jonagold’ 42.770 498,52 14.200.942 15.105.156 -904.214 
‘Zlati 

delišes’ 49.365 392,34 13.477.036 11.887.902 1.589.134 

Ostalo 34.500 532,2 12.301.803 16.019.460 -3.717.657 

Vsota  2.874,00 89.063.813 86.976.000 2.087.813 

 
Iz preglednice 70 se vidi, da je bila skupna ocena pridelka s pomočjo analize slike v 
primerjavi z napovedjo SURS-a manjša za 11.148 ton in je bila v največji meri posledica 
podcenjenih pridelkov glavnih sort z izjemo sorte ‘Zlati delišes’, kjer je bil pridelek 
precenjen za 1449 ton. Natančnejša analiza vodilnih sort slovenskega sortimenta je 
pokazala, da je bila največja razlika med napovedanim in tehtanim pridelkom pri sorti 
‘Idared’ (4.586 ton), sledita ‘Jonagold’ (2.543 ton ) in ‘Elstar’ (1.941 ton). 
V letu 2008 smo izdelali tudi simulacijo tehtanega pridelka za celotno Slovenijo, saj smo 
imeli na voljo podatke šestinosemdesetih nasadov. Iz preglednice 69 se vidi, da je število 
vzorcev večje od smernic, podanih v preglednici 64, vendar smo v kategoriji mladih 
nasadov uspeli vzorčiti le pri sortah ‘Zlati delišes’, ‘Gala’ in ‘Braeburn’. Glavni razlog za 
odsotnost ostalih sort je v majhnih obnovah pri sadjarjih, vključenih v poskuse, saj 
preprosto niso imeli vseh kategorij sadovnjakov.  
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Preglednica 69: Število vzorčenih sadovnjakov leta 2008 glede na starostne skupine 
glavnih sort jabolk v Sloveniji  
 

Sorta 
Skupaj 
vzorcev 

 

Število 
vzorcev 
<1995 

Delež 
vzorcev 
<1995 

Število 
vzorcev 

1996–2004 

Delež 
vzorcev 

1996–2004 

Število 
vzorcev 
>2005 

Delež 
vzorcev 
>2005 

‘Zlati 
delišes’ 15 5 33,33 8 53,33 2 13,33 

‘Jonagold’ 17 9 52,94 8 47,06 0 0,00 
‘Idared’ 15 7 46,67 8 53,33 0 0,00 
‘Gala’ 12 1 8,33 7 58,33 4 33,33 
‘Elstar’ 10 3 30,00 7 70,00 0 0,00 

‘Braeburn’ 8 0 0,00 6 75,00 2 25,00 
‘Fuji’ 6 0 0,00 4 66,67 2 33,33 

‘Topaz’ 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
‘Pinova’ 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
‘Mutsu’ 1 0 0,00 1 100,00 0 0,00 

’Gloster ’ 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Ostalo 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Skupaj 84 25 29,76 49 58,33 10 11,90 
 
Iz preglednice 70 lahko vidimo, da je ocenjen tehtani pridelek večji od napovedanega 
pridelka z analizo slike, a še vedno manjši od napovedi SURS-a.  
 
Preglednica 70: Napovedi pridelka za celotno Slovenijo po sortah v letu 2008 

 

Sorta Napoved 
(kg/ha) 

Površina v 
Sloveniji (ha) 

Napoved 
pridelka 
(kg/SI) 

Tehtan 
pridelek 
(kg/SI) 

Napoved 
SURS 
(kg/SI) 

Razlika 
N - T (kg) 

‘Braeburn’ 39.751 139,11 3.856.544 3.368.740 4.114.039 -257.495 

‘Elstar’ 31.709 239 5.126.656 4.856.330 7.068.186 -1.941.530 

‘Fuji’ 31.050 104,17 1.986.414 1.426.059 3.080.724 -1.094.310 

‘Gala’ 30.793 192,37 4.169.690 4.097.787 5.689.150 -1.519.460 

‘Idared’ 35.443 818,95 19.633.171 23.854.167 24.219.627 -4.586.456 

‘Jonagold’ 36.756 499,29 12.222.961 13.279.451 14.766.002 -2.543.041 
‘Zlati 

delišes’ 47.362 428,55 14.123.560 12.613.154 12.673.938 1.449.622 

Ostalo 32.500 452,56 14.708.200 15.280.150 15.364.334 -656.134 

Vsota  2.874,00 75.827.196 78.775.838 86.976.000 -11.148.804 
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Grafikon 43: Primerjava med napovedanim pridelkom jabolk v Sloveniji s pomočjo 
metode analize slike in SURS-a v letih 2004–2008 

 
Iz primerjave napovedanega pridelka v Sloveniji z metodo analize slike in oceno SURS-a 
(preglednice 65 do 71) lahko razberemo, da razen leta 2008 prva napoved vedno prekaša 
drugo. Priznati moramo, da smo šele v zadnjem letu vzorčili dovolj nasadov, ki so nam dali 
približno sliko stanja na terenu, zato tej oceni tudi najbolj zaupamo. V preteklih letih smo 
pri vsaki sorti vzorčili komaj nekaj nasadov in še ti so bili praviloma nadpovprečni, kar 
pomeni, da je bila velika verjetnost precenjenosti ocen. 
 
Preglednica 71: Število vzorčenih sadovnjakov leta 2009 glede na starostne skupine 
glavnih sort jabolk v Sloveniji  
 

Sorta 
Skupaj 
vzorcev 

 

Število 
vzorcev 
<1995 

Delež 
vzorcev 
<1995 

Število 
vzorcev 

1996–2004 

Delež 
vzorcev 

1996–2004 

Število 
vzorcev 
>2005 

Delež 
vzorcev 
>2005 

‘Zlati 
delišes’ 15 5 33,33 8 53,33 2 13,33 

‘Jonagold’ 17 9 52,94 8 47,06 0 0,00 
‘Idared’ 15 7 46,67 8 53,33 0 0,00 
‘Gala’ 12 1 8,33 7 58,33 4 33,33 
‘Elstar’ 10 3 30,00 7 70,00 0 0,00 

‘Braeburn’ 8 0 0,00 6 75,00 2 25,00 
‘Fuji’ 6 0 0,00 4 66,67 2 33,33 

‘Topaz’ 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
‘Pinova’ 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
‘Mutsu’ 1 0 0,00 1 100,00 0 0,00 
‘Gloster’ 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Ostalo 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Skupaj 84 25 29,76 49 58,33 10 11,90 
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Ker celoten pridelek še v nobenem letu ni bil resnično popisan, se seveda pojavlja 
vprašanje, kakšna je dejanska pridelava in katera metoda je natančnejša. Zaradi tega kljub 
vloženim naporom še naprej ostaja odprto vprašanje tržne proizvodnje jabolk v Sloveniji, 
saj so vse prejšnje napovedi zajemale tako prvovrstne in drugovrstne plodove kakor tudi 
industrijsko sadje. Kako priti do o natančnih podatkov o pridelkih, je tako stvar uradnih 
tržnih bilanc in neprijavljenega pridelka, pri zajemu  katerega bo verjetno potrebno poseči 
tudi v zakonske predpise.  

 
6.9 Možnosti za dodatno izboljšanje ocene pridelka v Sloveniji 

 
Iz primerjave med napovedanim in dejanskim pridelkom, opisane v prejšnjih poglavjih, je 
razvidna velika natančnost analize slike, ki pa pri napovedovanju pridelka za področje 
celotne Slovenije še vedno ne zadošča popolnoma. Ker je zaradi  stroškovnih in časovnih 
razlogov nemogoče vzorčiti vse sadovnjake, se moramo vprašati, kje obstajajo realne 
možnosti za povečanje natančnosti napovedi. 
Vzgojna oblika je prav gotovo informacija, ki pomembno vpliva na izračunavanje rodne 
površine sadovnjaka in posledično napovedovanje pridelka, kar pomeni, da vzorcev iz zelo 
vitkega vretena ne moremo direktno primerjati z vzorci solaxa. Žal v dosedanjih 
raziskavah različne vzgojne oblike nismo popolnoma upoštevali zaradi dveh razlogov:  

– večina fotografiranih (vzorčenih) nasadov je bila vzgojena v obliki vitkega vretena 
– podatki vzgojnih oblik, vpisanih v register nasadov, in dejanske oblike, ugotovljene 

na terenu, se pogosto ločijo. V manjši meri sadjarji namreč niso vnesli pravilnih 
podatkov o vzgojni obliki, v večji meri pa je nasad vzgajan v mešanici vitkega in 
zelo vitkega vretena.  
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Preglednica 72: Vzgojne oblike glavnih sort jabolk v Sloveniji  

 

Sorta Površina 
(ha) 

Solaxe 
(ha) 

 

Solaxe 
(%) 

Vitko 
vreteno 

(ha) 

Vitko 
vreteno 

(%) 
 

Zelo 
vitko 

vreteno 
(ha) 

Zelo 
vitko 

vreteno 
(%) 

Ostalo 
(ha) 

Ostalo 
(%) 

‘Zlati 
delišes’ 428 2 0,47 261 60,98 68 15,89 17 3,97 

‘Jonagold
’ 499 2 0,40 247 49,50 33 6,61 83 16,63 

‘Idared’ 818 9 1,10 435 53,18 60 7,33 54 6,60 
‘Gala’ 192 0 0,00 145 75,52 36 18,75 2 1,04 
‘Elstar’ 230 5 2,17 119 51,74 24 10,43 6 2,61 

‘Braeburn
’ 139 3 2,16 115 82,73 19 13,67 2 1,44 

‘Fuji’ 104 0 0,00 87 83,65 15 14,42 2 1,92 
‘Topaz’ 35 0 0,00 19 54,29 14 40,00 2 5,71 
‘Pinova’ 14 0 0,00 0 0,00 14 100,00 0 0,00 
‘Mutsu’ 44 1 2,27 29 65,91 1 2,27 1 2,27 
‘Gloster’ 109 94 86,24 13 11,93 1 0,92 1 0,92 

Ostalo 262 116 44,27 47 17,94 54 20,61 44 16,79 
Skupaj 2874 232 8,07 1.517 52,78 339 11,80 214 7,45 

(MKGP 2009) 
 
Ker smo leta 2008 pri vzorčenju 84 nasadov ugotovili razhajanje med dejanskim stanjem 
in podatki v registru nasadov, smo od leta 2009 v napovedovanje pridelkov dodatno 
vključili GPS-aplikacijo FK-mobile. 
 

6.9.1 Predstavitev aplikacije FK-mobile 

 
Po proučevanju dosedanjega načina vzorčenja na terenu smo ugotovili, da se je potrebno 
pred odhodom na teren še bolje pripraviti, saj zahteva večje število lokacij izdelavo 
dnevnih načrtov s pomočjo osebnega računalnika (PC). Pred odhodom na teren smo zato iz 
registra sadovnjakov, povezanih z bazo GERK, izbrali nasade, v katerih smo želeli posneti 
podatke o pridelku. Položaje GERK-ov smo izvozili v mobilno napravo preko datoteke 
GPX.  
Osrednji del sistema je mobilna naprava (dlančnik) z nameščeno aplikacija Garmin Mobile 
XT, ki nas je vodila na izbran GERK. 
S pomočjo GPS-sprejemnika in fotoaparata smo na terenu zajeli trenutni položaj in sliko 
ter podatke shranili v podatkovno bazo mobilne naprave oziroma kartico fotoaparata. 
Celotni sistem uporablja dva primerka podatkovnih baz. Prva baza je shranjena na 
osebnem računalniku, druga pa na mobilni napravi. Ker se podatki na terenu vpisujejo 
samo v mobilno bazo, obe bazi po vsakem vzorčenju na terenu nimata več enake vsebine, 
zato je potrebna naknadna sinhronizacija podatkov. Shematsko zasnovo celotnega sistema 
je prikazuje slika 39.  
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Slika 39: Shematska zasnova sistema za zajemanje položaja vzorcev (Šinjur 2009) 

 
Podatkovne baze sestavlja pet tabel: pridelovalec, gerk, nasad, vrsta in posnetek. Tabela 
pridelovalec vsebuje podatke, kot so: ime in priimek proizvajalca ali naziv podjetja, 
naslov, pošta itd. za vse lastnike sadnih nasadov. 
Zaključena kmetijska enota gerk hrani zunanji ključ proizvajalca, x in y-koordinate GERK-
a v obliki D48/GK (horizontalni državni koordinatni sistem)  in njegovo površino. 
Vsak GERK je sestavljen iz enega ali več nasadov (sort). Tabela nasad vsebuje podatke o 
površini nasada ter vrsti in sorti drevja. 
Tabela posnetek vsebuje informacije, ki jih sme uporabnik mobilne aplikacije zajeti na 
terenu: položaj drevesa in posnetka, fotografija, datum in ura izdelave posnetka, komentar 
in seveda identifikator nasada, v katerem je posnetek nastal. 
 

6.9.1.1 Zajemanje podatkov na terenu 
 

Za zajemanje podatkov  na terenu smo v letu 2009 uporabili mobilno aplikacijo (FK-
mobile ver 1.0). Mobilna aplikacija izpiše na ekranu  glede na položaj, ki ga sporoča GPS-
naprava, vse GERK-e v polmeru 5 km, urejene po oddaljenosti od najbližjega do najbolj 
oddaljenega. 
Ko smo vstopili v nasad, smo na točki vzorčenja najprej iz podatkovne baze izbrali GERK 
in nasad (sorto). Nato  smo preverili skladnost sorte v naravi s tisto iz baze (slika 40) in v 
podatkovno bazo po potrebi shranili naslednje dodatne informacije: 
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♦ kontaktni podatki lastnika izbranega GERK-a, 
♦ domače ime nasada, ki ga definira lastnik nasada, 
♦ položaj drevesa, ki ga bo fotografiral, 
♦ položaj, iz katerega bo fotografija posneta, 
♦ vrsta in sadika drevesa, 
♦ morebitni komentar, 
♦ fotografijo drevesa. 
 

 
 

Slika 40: Okno za zajemanje podatkov na terenu 

 
Aplikacija omogoča tudi pregledovanje podatkov, ki so že bili zabeleženi v prejšnjih 
zapisih. V tem primeru lahko preiščemo vse podatke glede na trenutni položaj in posnetke, 
narejene v preteklem času. Iz podatkovne baze mobilne naprave tako ponovno dobimo 
informacijo o GERK-u, nasadu, datumu izdelave posnetka in položaju drevesa. S pritiskom 
posebnega gumba lahko označimo še položaj drevesa, posnetega v preteklem letu, in 
uporabimo posebno navigacijsko okno za lokalno vodenje – kompas (slika 41), ki nas vodi 
do izbranega drevesa. 

6.9.1.2 Lokalno vodenje 
 
V podatkovni bazi so shranjeni različni položaji, posneti v preteklem letu, kot so center 
(centroid) posameznega GERK-a, položaj fotografiranega drevesa, položaj posnetka 
(snemalca). Na grafičnem vmesniku lahko označimo izbrano  točko in pustimo, da nas 
grafični kompas vodi do ciljne točke. 
Grafični del kompasa prikazuje tri smeri (slika 31):  
♦ gibanje (temna puščica), ki predstavlja smer gibanja in vedno kaže navzgor, 
♦ sever (prazna puščica s piko), ki kaže v smeri severa, 
♦ cilj (svetla puščica), ki kaže v smeri izbranega cilja. 
Tekstovni del prikazuje trenutni položaj in položaj izbranega cilja v D48-koordinatah, smer 
in trenutno hitrost gibanja ter tri razdalje: evklidsko razdaljo, razdaljo v smeri x in razdaljo 
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v smeri y med trenutnim položajem in izbranim ciljem. Žal kompasi, ki temeljijo na GPS-
tehnologiji, ne delujejo, če mirujemo.  
 

 
 

Slika 41: Kompas v aplikaciji FK-mobile 

 

6.9.2 Rezultati aplikacije FK-mobile 
 
Pri preverjanju meritev v bazi GERK smo leta 2009 pri 245 vzorčenih nasadih na terenu z 
dlančnikom ugotovili 48 napačnih meritev oziroma 19,6 % (slika 42). To pomeni, da 
koordinate opravljenih meritev položajev (X,Y) niso bile v nasadu, ki smo ga dejansko 
izbrali, ampak drugje. Razlike so se pojavile zaradi treh različnih vzrokov: 
♦ napačna izbira centroida GERK-a 
♦ napaka GPS-a 
♦ napaka registra GERK. 
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Slika 42: Prikaz napak meritev, ugotovljenih s preverjanjem v bazi GERK (Damše 2009) 

 

6.9.2.1 Napačna izbira centroida GERK-a 
 

Napačna izbira centroida je bila najpogostejša napaka (10,6 %) pri mobilni aplikaciji FK-
mobile 1.0 verziji. Napaka izbire GERK-a je posledica ročne izbire nasada, ki jo je opravil 
uporabnik mobilne aplikacije. Pri začetni uporabi v letu 2009 smo namreč imeli za zajem 
vzorcev samo informacije o koordinatah centroidov GERK-ov.  Ker smo GERK-e uredili 
glede na trenutno oddaljenost uporabnika od središč GERK-ov, je moral uporabnik 
vsakokrat s seznama izbrati ustrezen GERK, na katerem je opravil snemanje. V praksi je to 
pomenilo, da smo izbrali prvi podatek, saj je bila verjetnost, da se  nahajamo na GERK-u, 
katerega razdalja med trenutnim položajem in središčem GERK-a, najmanjša. 
Vzrok za to napako leži v različnih geometrijskih oblikah nasadov (slika 43), zato se je 
včasih zgodilo, da je bil  centroid GERK-a '3' bližji  od centroida nasada, v katerem smo se 
trenutno nahajali (GERK '1').  
Pri zgodnji napovedi pridelka se napačna izbira GERK-a pokaže v tem, da imamo napačne 
vhodne podatke o letniku sajenja, številu vrst v bloku, širini v bloku, širini med vrstami, 
širini v vrsti, velikosti nasada, sorti, kar posledično pripelje do napačnih izračunov rastnega 
prostora oziroma napovedi. Primer napačnega izračuna  rastnega prostora je v preglednici 
73. 
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Preglednica 73: Primer reda velikosti napake zaradi napačne izbire GERK-a 

 
 GERK Sorta Leto 

sajenja 
Širina med 
vrstami 
(m) 

Širina  v 
vrsti      
(m) 

Rastni 
prostor 
(m2) 

Število 
dreves 
bruto  

Izbrani 
GERK 

GERK 1 ‘Idared’ 1998 3,1 0,9 2,79 3584 

Pravilen 
GERK 

GERK 2 ‘Idared’ 1993 3,8 0,8 3,04 3289 

Velikost 
napake 

  5 0,7 0,1 0,25 295 

 
 

 
Slika 43: Prikaz napačne izbire GERK-a zaradi izbire napačnega centroida GERK-a 
(Damše 2009) 
 

6.9.2.2 Napaka GPS-a 
 

Napaka sprejemnika ni dejanska napaka, temveč le oznaka vrednosti določenih podatkov. 
Pri analizi smo namreč poskušali izločiti vse vzorce, katerih položaj je zaveden blizu roba 
GERK-a. Pri tem smo upoštevali napako GPS-sprejemnikov, katerih natančnost je okoli 10 
metrov. Tako smo izločili vse vzorce, ki so od roba GERK-a oddaljeni manj kot 10 metrov 
in jih označili kot napako sprejemnika. Tovrstnim napakam se uporabnik najlažje izogne 
tako, da se pri meritvah pomakne v notranjost proti središču nasada.  
Relativna natančnost GPS-a v dlančniku, ki smo ga uporabili v poizkusu, naj bi bila  do 
±10 m. Da bi preverili, ali ta teorija drži, smo vsak dan opravljali meritev iste točke (tabla 
pri obračališču fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede). Ugotovili smo, da je bil 
raztros zabeleženih koordinat (X,Y) od točke opravljanja meritve ±10 m. Proizvajalec sicer 
trdi, da naj bi bila napaka pod 2,5 metra, vendar je v praksi to zelo težko doseči. Za takšno 
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natančnost bi morali biti idealni pogoji (brez motenj, idealen položaj satelitov). Najbolj na 
napako meritve vpliva položaj in kot satelitov glede na naš položaj, pri čemer velja, da je 
natančnost večja, če nas spremlja več satelitov. Pri naših meritvah smo povprečno  
sprejemali signal od osmih satelitov, kar je sicer zadovoljivo za opravljanje meritev.   
 

6.9.2.3 Napake registra 

  
Prvič smo aplikacijo FK-mobile na terenu uporabili junija 2009 in pri tem upoštevali  
podatke iz registra sadjarjev dne 1. 1. 2009. V registru smo ugotovili nekatera neskladja z 
dejanskim stanjem in so posledica napake pri vnašanju podatkov. Npr.: napačni podatki o 
vzgojni obliki ali  sorti, ki so  v našem primeru privedli do napačnega izračuna napovedi. 
Srečali smo se tudi s primerom, pri katerem smo bili v nasadu z več različnimi sortami 
jabolk,  a je bila v registru površina označena kot njiva.  
Že s tema dvema primeroma smo pokazali, da je za čimbolj natančno napoved zelo 
pomembno, da imamo ažurne podatke, ki preprečijo pojav napak. Spremembe v nasadih bi 
moral nosilec kmetijskega gospodarstva sporočiti  pristojnim organom v 30 dneh (MKGP). 
Če tega ne stori, pride seveda do neažuriranosti podatkov registra.  

 
 

6.9.3 Napovedi pridelka 2009 s pomočjo aplikacije FK-mobile 

 
V naslednjih podpoglavjih so prikazane natančne analize napovedi pridelka v letu 2009, ko 
smo meritve opravljali s pomočjo aplikacije FK-mobile, ki je omogočila nedvoumno 
določiti naš položaj glede na bazo GERK in sadjarski register.  

 

6.9.3.1 Napovedi pridelka 2009 po pridelovalnih področjih  
 

V preglednici 74 so najprej prikazane srednje povprečne vrednosti napovedanega in 
tehtanega pridelka vseh vzorčnih sort na šestih najpomembnejših pridelovalnih območjih 
Slovenije, ki so bila izbrana na osnovi podatkov registra in zbirnika sort, predstavljenega v 
preglednici 71. 
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Preglednica 74: Srednje vrednosti napovedanega in tehtanega pridelka vseh sort po 
pridelovalnih območjih (Stajnko s sod. 2010) 
 

Pridelovalno območje Število 
poskusov 

Napoved 
pridelka 
(julij) 
 (kg/ha) 

Tehtan 
pridelek 
(kg/ha) 

Razlika 
N (julij)-T 
(kg/ha) 

I (N julij=1) 
  

Goričko 12 41.025 40.317 708 1,02 
Slovenske gorice 8 31.500 28.544 2.956 1,10 
Maribor 30 36.082 38.050 -1.968 0,95 
Savinjska dolina 18 28.111 31.110 -2.998 0,90 
Posavje 31 41.855 50.438 -8.583 0,83 
Osrednja Slovenija 65 33.627 41.058 -7.431 0,82 

 
 
Grafikon 44 prikazuje, da je julijska napoved pridelka najmanj odstopala od tehtane 
količine pridelka v pridelovalnem območju Goričko, kjer je znašala razlika med 
napovedanim in tehtanim pridelkom v presežku le 708 kg/ha. Razlika med napovedanim in 
tehtanim pridelkom je bila tako precenjena za 2 %, kar je znotraj ±5 % meje. 
Največja razlika med julijsko napovedjo in dejanskim pridelkom je bila v pridelovalnih 
območjih Posavje (8.583 kg/ha) in Osrednja Slovenija (7.431kg/ha), kjer smo imeli največ 
poskusov.  
S pomočjo statistične analize Paired Samples T Test smo pri sig.<0,05 ugotovili, da se 
aritmetični sredini julijske napovedi in dejanskega pridelka statistično značilno razlikujeta 
le v pridelovalnem območju Posavje in Osrednja Slovenija.  
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Grafikon 44: Razlika med napovedanim in tehtanim pridelkom v letu 2009 po 
pridelovalnih območjih Slovenije  (Stajnko s sod. 2010) 
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6.9.3.2 Napovedi pridelka 2009 po sortah 
 
V preglednici 75 so prikazane srednje vrednosti napovedanega in tehtanega pridelka v letu 
2009 za posamezno sorto na vseh pridelovalnih območjih, pri kateri smo uporabili 
aplikacijo FK-mobile.  
 
Preglednica 75: Srednje vrednosti napovedanega in tehtanega pridelka po sortah v vseh 
pridelovalnih območjih    
                                                                                                                                                                       

Sorta Število 
poskusov

Napoved 
pridelka 
julij (kg/ha)

Tehtan 
pridelek 
(kg/ha) 

Razlika 
N(jul.)-T 
(kg/ha) 

I 
(N julij=1) 

‘Braeburn’ 13 35.200 32.808 2392 1,07 
‘Fuji’ 21 28.867 34.017 -5150 0,85 
‘Idared’ 28 40.959 57.791 -16.832 0,71 
‘Jonagold’ 29 38.192 42.934 -4.742 0,89 
‘Zlati delišes’ 34 37.812 43.672 -5.861 0,87 
‘Elstar’ 20 32.529 29.315 3.214 1,11 
‘Gala’ 19 29.558 30.037 -480 0,98 

 
 
Iz preglednice 75 in grafikona 45 lahko razberemo, da je julijska napoved pridelka najmanj 
odstopala od tehtane količine pridelka pri sorti ‘Gala’, kjer je znašala razlika med 
napovedanim in tehtanim pridelkom v primanjkljaju 480 kg/ha oziroma 2 %. Največja 
razlika med julijsko napovedjo in tehtanim pridelkom pa je zabeležena pri sorti ‘Idared’ 
(16.842 kg/ha).  Pri sortah ‘Idared’, ‘Jonagold’ in ‘Zlati delišes’ smo s pomočjo analize 
Paired-Samples T Test pri sig.<0,05 ponovno ugotovili, da se julijska napoved in tehtani 
pridelek statistično značilno razlikujeta.  Do teh statistično značilnih razlik je verjetno 
prišlo, ker smo v sicer izredno 'debelem' letniku 2009 pri izračunu napovedi pridelka 
upoštevali premajhno maso  plodov ob obiranju. 
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Grafikon 45: Razlika med napovedanim in tehtanim pridelkom po sortah v Sloveniji leta 
2009  (Stajnko s sod. 2010) 
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6.9.3.3 Napoved pridelka letnika 2009 po pridelovalcih 
 
Dodatno izboljšanje napovedi vidimo v povečanju naboru izbranih pridelovalcev, saj se iz 
preglednice 76, kjer so prikazane srednje vrednosti napovedanega in tehtanega pridelka 
vseh vzorčnih sort po pridelovalcih, vidi, da so največje razlike pri poskusih z najmanjšimi  
vzorci.  
 
Preglednica 76: Srednje vrednosti napovedanega in tehtanega pridelka vseh vzorčnih sort 
po pridelovalcih  
 

Pridelovalec Število 
poskusov 

Napoved 
pridelka 
julij 
(kg/ha) 

Napoved 
pridelka 
september 
(kg/ha) 

Tehtan 
pridelek 
(kg/ha) 

Razlika 
N (julij)-
T (kg/ha) 

I 
(N julij=1) 

1 7 46.543 59.480 45.386 1.157 1,03 
2 3 22.900 14.892 15.833 7.067 1,45 
3 2 48.900 59.289 59.300 -10.400 0,82 
4 5 32.200 29.502 27.280 4.920 1,18 
5 3 30.333 32.877 30.650 -317 0,99 
6 4 36.925 46.308 24.613 12.313 1,50 
7 1 29.559 30.000 42.560 -13.001 0,69 
8 3 18.000 19.550 21.333 -3.333 0,84 
9 7 45.900 50.873 48.143 -2.243 0,95 
10 5 44.360 50.610 44.600 -240 0,99 
11 8 32.300 43.196 40.875 -8.575 0,79 
12 2 24.850 28.987 24.750 100 1,00 
13 14 29.800 37.465 31.705 -1.905 0,94 
14 4 22.200 27.227 29.025 -6.825 0,76 
15 6 43.550 48.633 38.167 5.383 1,14 
16 11 41.936 58.192 54.635 -12.698 0,77 
17 8 49.413 61.482 61.325 -11.913 0,81 
18 6 29.933 42.710 40.500 -10.567 0,74 
19 13 25.254 32.057 34.731 -9.477 0,73 
20 22 29.722 38.423 32.709 -2.987 0,91 
21 30 40.118 50.629 49.922 -9.804 0,80 

 
Iz preglednice 76 in grafikona 46 tako vidimo, da je julijska napoved pridelka najmanj 
odstopala od tehtane količine pridelka pri pridelovalcu številka 12, kjer znaša razlika med 
napovedanim in tehtanim pridelkom v presežku le 100 kg/ha, kar pomeni, da je odstopanje 
manjše od 0,5 %. 
Največja razlika med julijsko napovedjo in tehtanim pridelkom je bila pri pridelovalcu 
številka 2, kjer je bilo odstopanje skoraj 45 %. Analiza Paired-Samples T Test je z 
verjetnostjo 95 % pokazala statistično značilne razlike (sig.<0,05) med julijsko napovedjo 
in tehtanim pridelkom tudi pri pridelovalcih številka 11, 16, 19 in 21. 
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Velika odstopanja pri posameznih pridelovalcih pripisujemo veliki neizenačenosti dreves, 
notranji in zunanji alternanci ter nadpovprečnim rastnim pogojem (dolgo mokro poletje in 
jesen), ki so omogočili rast debelih plodov.  
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Grafikon 46: Razlika med napovedanim in tehtanim pridelkom po pridelovalcih v Sloveniji 
leta 2009 (Švagam 2011) 
 

7 SKLEPI 

Jablana predstavlja s povprečno letno proizvodnjo 10 milijonov ton jabolk 
najpomembnejšo listopadno sadno vrsto v EU 25 (Anonymus 2006). Tudi v Sloveniji je 
jablana s 2078 ha najpomembnejša sadna vrsta. 
Za jablano so značilna tudi precejšnja letna nihanja v kakovosti in količini pridelka, ki 
zahtevajo nenehno načrtovanje obiranja in skladiščenja ter praviloma vplivajo na kreiranje 
sezonskih in letnih tržnih cen (Lambrechtss 2001, Ramos in Lieberz 2003). 
Zaradi blažitve medletnih nihanj cen je predstavljalo učinkovito napovedovanje pridelka 
jabolk že od nekdaj svojevrsten izziv tako za znanstveno-raziskovalne organizacije kakor 
tudi za posamezne sadjarje, sadjarske organizacije in nenazadnje trgovce. 
Od začetka osemdesetih let se je zaradi naraščajoče zmogljivosti računalnikov modeliranje 
pridelka jabolk še posebej razširilo, saj je bilo moč velike poljske poskuse nadomestiti s 
simulacijami pridelkov.  Čeprav je bilo razvitih več vrst modelov vzorčenja, jih večina ne 
zagotavlja optimalnega napovedovanja pridelka in le redki uporabljajo mehanistične 
(avtomatske) krivulje rasti sadnega drevja, ki omogočajo simulacijo rasti plodov od 
cvetenja do zorenja (Hester in Cacho 2003). 
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Kljub zamudnemu vzorčenju v sadovnjakih se je v nekaterih srednjeevropskih državah 
najbolj uveljavila Bavendorfska (Winterjeva) metoda ocenjevanja pridelka jabolk in hrušk, 
ki temelji na merjenju in štetju plodičev ob hkratnem upoštevanju njihovega zdravstvenega 
stanja, starosti dreves in vrste podlage (Winter 1986). 
Dvakrat zamudno ročno štetje je zato vzpodbudilo razvoj metode analize slike, ki s 
pomočjo vizualizacije drevesnih krošenj v sadovnjakih omogoča uporabo računalniškega 
procesiranja algoritmov, prilagojenih prepoznavanju in štetju plodov različnih sort jabolk 
ter hrušk  (Stajnko s sod. 2001, 2002). 
Metoda analize slike se v praksi preizkuša in uporablja skoraj deset let in je prinesla 
napredek v natančnosti napovedovanja pridelka. V zadnjih treh letih smo jo nadgradili z 
uporabo GPS-tehnologije in jo povezali s sadjarskim registrom pridelovalcev.  
Prihajamo v fazo, ko bomo metodo dogradili z lastnimi (slovenskimi) podatki o rasti in 
razvoju posameznih sort v odvisnosti od slovenskih klimatskih parametrov.  
Nazadnje ostane poleg optimalnega delovanja tehnike le še človeški faktor, ki lahko vpliva 
na način in kvaliteto vzorčenja na terenu, zato velja še enkrat spomniti na ključne elemente 
dobrega zajemanja vzorcev:  
 

1. Priprava na opravljanje meritev na terenu se vedno začne že v laboratoriju, kjer je 
sodelavce potrebno seznaniti z merilno opremo in njenim delovanjem. Odkar 
uporabljamo aplikacijo FK-mobile, je potrebno vsako leto na dlančnik naložiti 
ažurne podatke o nasadih, v katerih smo vzorčili. 

 
2. Kvalitetno oceno pridelka za celotno področje Slovenije s pomočjo analize slike 

lahko dobimo le, če opravimo čim več meritev na več lokacijah pri vseh 
najpomembnjših sortah. Pri tem moramo v vsakem sadovnjaku vzorčiti čim bolj 
natančno in enakomerno. 

 
3. Na natančnejšo napoved pridelka nedvomno vpliva večje število vzorčnih nasadov 

v posameznem pridelovalnem območju, kot se je videlo v Posavju in Osrednji 
Sloveniji, kjer je bilo izvedenih največ poskusov in je napoved posledično najmanj 
odstopala. Nasprotno pa je v primeru manjšega vzorca nasadov večji  vpliv 
posamezne napovedi na skupno napoved, kar povzroči večje odstopanje 
napovedanega pridelka. 

 
4. Najboljše rezultate smo praviloma izračunali pri zgodnjih sortah, zato bi kazalo pri 

poznih sortah in muhastih vremenskih pogojih ponoviti oceno s septembrskim 
vzorčenjem. 
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