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Poskus smo izvedli za namenom, da bi ugotovili, kako na količino in kakovost
pridelka česna, vplivata gnojenje z žveplom in eno ali dvakratno dognojevanje z
dušikom. Novembra 2013 smo na Laboratorijskem polju Biotehniške fakultete v
Ljubljani zasnovali poskus v 4 ponovitvah. V poskus smo vključili gnojenje z
žveplom (negnojeno (S0), gnojeno s 50 kg S/ha (S50) in 100 kg S/ha (S100)) in
dognojevanje z dušikom (negnojeno (N0), 1x dognojeno (N80) in 2x dognojeno
(N50+30)). Imeli smo 9 obravnavanj (S0N0, S0N80; S0N50+30; S50N0; S50N80;
S50N50+30; S100N0, S100N80 in S100N50+30), ki smo jih naključno porazdelili
znotraj ene ponovitve. Za naš poizkus smo izbrali špansko sorto česna 'Gardos'.
Gnojenje z žveplom ni imelo značilnega vpliva na pridelek česna, medtem ko je
gnojenje z dušikom značilno povečalo pridelek (14,2 ± 1,80 t/ha pri N80 in 12,9 ±
0,7 t/ha pri N50+30) glede na negnojene rastline (8,20± 0,6 t/ha pri N0). Eno ali
dvakratno dognojevanje z dušikom na količino pridelka in kakovost čebulic česna ni
imelo značilnega vpliva. Gnojenje z žveplom in dušikom ni imelo značilnega vpliva
na delež osušitve pridelka česna. Najbolj (30±4 %) se je osušil pridelek česna z
obravnavanja S100N80, najmanj (21±6 %) z obravnavanja S50N80. Gnojenje z
dušikom je značilno povečalo maso in premer čebulice, število strokov v čebulici in
maso posameznega stroka glede na negnojene rastline. Gnojenje z žveplom na
morfološke lastnosti čebulic ni imelo značilnega vpliva.
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The aim of our study was to evaluate the impact of nitrogen and sulphur fertilization
on the yield and quality of garlic bulbs. In the experiment, which was conducted from
November 2013 till July 2014, on the Experimental field of the Biotechnical Faculty
in Ljubljana in 4 repetitions, different fertilization treatments with nitrogen (N) and
sulphur (S) were performed: fertilization with 50 kg S/ha (S50) and 100 kg S/ha
(S100) and without sulphur (S0); fertilization with 80 kg N/ha at one application N
(80) and at two applications (N50+30) and without N (N0), and their combinations.
Together we had 9 treatments, which were randomly assigned to each repetition. The
Spanish garlic cultivar 'Gardos' was included in the experiment. Fertilization with
sulphur did not affect significantly the yield of garlic bulbs, while nitrogen
fertilization significantly increased the yield (14.2± 1.8 t/ha at N80 and 12.9± 0.7 t/ha
at N50+30) regarding to the unfertilized plants (8.20± 0.6 t/ha). The way of nitrogen
application (once or twice) did not significantly influence the yield and quality of
garlic bulbs, neither the percentage of the weight loss of garlic bulbs. After one week
drying on the sun, the highest percentage of weight loss was 30±4 % at plants from
treatment S100N80 and the lowest (21±6 %) was at treatment S50N80. The nitrogen
fertilization significantly increased the mass and diameter of garlic bulbs, the number
of cloves per bulb and the mass of individual clove in comparison to the unfertilized
plants.
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1

UVOD

Česen (Allium sativum L.) uvrščamo v družino lukovk (Alliacea) in ga zaradi njegovega
močnega vonja v prehrani uporabljamo kot začimbno vrtnino. Uporabni del česna je
čebulica, ki ga sestavlja venček čebulic - strokov (v nadaljevanju naloge uporabljamo izraz
stroki namesto čebulic) (Lešić in sod., 2004).
Pridelava česna je razširjena po vsem svetu, v Evropi pa je največja pridelovalka Španija.
Tudi v Sloveniji smo nekoč pridelovali česen na večjih površinah. Imamo tudi slovenski
avtohtoni sorti 'Ptujski jesenski' in 'Ptujski spomladanski'. Česen se razmnožuje le
vegetativno in tu je tudi vzrok, da se je po letu 1997, s pojavom virusnega sadilnega materiala
tudi domača pridelava česna močno zmanjšala (Bolčič, 2015). Z uvajanjem dobrega
semenskega materiala, ki v zadnjem času prihaja iz tujih semenarskih hiš in z izbranim
zdravim domačim semenskim materialom, bi bilo možno ponovno obuditi pridelavo česna
tudi v Sloveniji.
1.1

POVOD ZA RAZISKAVO

Česen spada v skupino čebulnic in ga poleg čebule, šalotke in pora pridelujemo tudi v
Sloveniji. Poznana sta dva tipa česna, jesenski in spomladanski tip, ki se razlikujeta
predvsem po dolžini rastne dobe, namenu uporabe in skladiščni sposobnosti. Jesenski tip
česna je namenjen za takojšnjo porabo – do jeseni, ker se slabo skladišči. Spomladanski tip
česna pa ima daljšo sposobnost skladiščenja in je uporaben vse do naslednje pomladi (Lešić
in sod., 2004). Običajno se jesenski česen sadi v jesenskem času, spomladanski tip pa zgodaj
spomladi. Vendar se v zadnjem času tudi sorte spomladanskega tipa česna sadijo v
jesenskem času - predvsem zaradi poznega nastopa pomladi in s tem zakasnitve pri sajenju
v pomladanskem obdobju, kar vpliva na slabšo ukoreninjenje in počasnejšo rast rastlin ter
vodi v manj kakovosten pridelek. Visok in kakovosten pridelek je mogoče doseči s skrbno
načrtovanim dognojevanjem z dušikom in žveplom, kakor tudi s pravilno odmerjenim
terminom dognojevanja (Luo in sod., 2000).
Tehnologija pridelovanja posevka česna (Allium sativum L.) vključuje spomladansko
dognojevanje z dušikom, ki ga opravimo v enem ali dveh obrokih (v fazi 3. do 4. lista in/ali
7. do 8. lista). Pridelovalce česna pogosto zanima, ali je učinkovitost dognojevanja in
sprejema hranil boljša ob enkratnem obroku dodanega dušika ali je bolje gnojilni obrok
razdeliti na dva dela in izvesti dognojevanje 2 x v rastni dobi.
1.2

CILJ RAZISKAVE

Cilj magistrske raziskave je bil proučiti vpliv gnojenja z žveplom in dušikom na rast in razvoj
rastlin česna ter na količino in kakovost pridelka. Zanimalo nas je, kako gnojenje z žveplom
vpliva na sprejem dušika ter posledično na rast ter na pridelek česna, zato smo spremljali
morfološke in kakovostne parametre čebulic česna. Poleg tega smo želeli proučiti tudi vpliv
enkratnega ali dvakratnega dognojevanja z dušikom na količino in kakovost pridelka.
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1.3

2

DELOVNE HIPOTEZE

Domnevamo, da bo gnojenje z dušikom vplivalo na količino in kakovost pridelka česna.
Pričakujemo, da bo gnojenje z žveplom pozitivno vplivalo na sprejem dušika in s tem na rast
in razvoj rastlin česna ter na količino in kakovost pridelka. Domnevamo tudi, da bo 2-kratno
dognojevanje imelo pozitiven vpliv na rast rastlin česna v primerjavi z 1-kratnim
dognojevanjem, predvsem zaradi učinkovitejšega sprejema hranila.
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2

PREGLED OBJAV

2.1

IZVOR ČESNA IN ZGODOVINA

3

Česen izhaja iz srednje Azije, od tam se je preko Irana razširil v Egipt. Na Kitajskem ga
gojijo že več kot 4000 let, Kitajska je tudi vodilna sila na svetu v pridelavi česna, tako po
površinah kot po količinah pridelanega česna. V Evropo je česen prišel preko južne Azije in
preko Jadranskega morja. Na Balkanu so ga poznali še pred prihodom Slovanov (Ðurovka,
2008).
2.2

RAZŠIRJENOST PRIDELOVANJA ČESNA V SVETU IN PRI NAS

Česen se v svetu goji na 1.422.408 ha površine. Največ površin, kjer pridelujejo česen, je v
Aziji in sicer 1.205.747 ha. Letno na svetu pridelajo 7 milijonov ton česna, Evropa k temu
prispeva 6 %. V EU je vodilna pridelovalka česna Španija, kjer se česen prideluje na 31.000
ha površine oziroma se letno pridela 200.000 ton česna. Sledi ji Francija in Italija (Bolčič,
2015).
V Sloveniji je bila pridelava česna najintenzivnejša med leti 1994 in 1997, nato je začela
naglo upadati, domnevno zaradi slabše tehnologije pridelave, slabe kakovosti semenskega
materiala in majhnega interesa s stani potrošnikov. Večje povpraševanje po česnu se je
začelo po letu 2007 in od takrat se povečuje tudi količina pridelka. V Sloveniji šele zadnja
leta pridelujemo česen na nekoliko večjih površinah in sicer za prodajo in samooskrbo na
67,3 ha površin. Pridelava česna je v zadnjih letih zelo variabilna, v določenem obdobju ga
pridelamo več kot ga porabimo, kar povzroči padanje cene in zmanjšanje zanimanja
pridelovalcev za gojenje v naslednjih letih. Tako smo leta 2012 pridelali 74.305 kg česna s
povprečno ceno 8,37 eur. Leta 2013 se je količina močno povečala na 139.237 kg, narastla
je tudi povprečna cena za kg, na 8,84 eur. Vendar sta v naslednjih letih količina in cena padli.
Pridelali smo le 61.737 kg česna in ga prodali po povprečni ceni 8,27 eur (SURS, 2014).

Slika 1: Prikaz pridelka česna (t/ha) v Sloveniji od leta 1994 do 2014 (SURS, 2014).
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SISTEMATIKA ČESNA

Botanična opredelitev česna (Jogan, 2001):
Kraljestvo: Plantae (rastline)
Oddelek: Angiospermophytina (kritosemenke)
Razred: Liliatae (enokaličnice)
Red: Asparagales (beluševci)
Družina: Alliaceae (lukovke)
Rod: Allium (luk)
Vrsta: sativum
Znanstveno ime: Allium sativum L. (česen)
Druga imena: česnik, češnjak, česun, luk, leh (Černe in Kacjan Maršić, 2001)
2.4

MORFOLOŠKE IN FIZIOLOŠKE LATNOSTI

2.4.1 Oblika ali tip česna
Sorte česna delimo na ozimne ali jesenske in jare ali spomladanske. Nekatere sorte tvorijo
cvetno steblo, druge pa ne. Jesenski se od spomladanskega tipa česna loči po morfoloških
lastnostih, kakor tudi po terminu pridelave in skladiščnih sposobnostih (Lešić in sod, 2004).
Jesenski česen oz. ozimni, potrebuje za svoj razvoj nizke temperature. Sadimo ga pozno
jeseni, da se dobro ukorenini in začne rasti, prezimi v zemlji in spomladi, ko ima ustrezne
rastne razmere, razvija naprej liste, nato še čebulico. Če ozimnemu česnu ne zagotovimo
dovolj nizkih temperatur, se razvije samo en odebeljen strok, kar predstavlja deformacijo
česna. Čebulica, ki jo razvije jesenski tip česna, je debelejša od čebulice spomladanskega
tipa česna, tehta 30 do 50 g in vsebuje 5 do 15 strokov. Stroke in čebulico obdajajo sivo beli
ovojni listi, ki jih je manj kot pri spomladanskem tipu česna, in slabost le teh je, da pri
prepoznem pobiranju hitreje razpadejo v stročke. Liste ima bolj bujne in široke kot
spomladanski česen, vendar imajo listi manj voščene prevleke. Jesenski česen je 10 do 30
dni prej zrel kot spomladanski, vendar nima dolge skladiščne sposobnosti. Običajno se
skladišči le 3 do 4 mesece, je pa tudi manj aromatičen glede na spomladanski česen.
Posamezne sorte jesenskega česna lahko v prvem letu razvijejo cvetno steblo in na vrhu
zraste majhna čebulica, ki je sestavljena iz 6 do 8 strokov (Lešić in sod., 2004).
Spomladanski oz. jari česen, lahko sadimo tudi že jeseni ali pa zelo zgodaj spomladi. Je bolj
občutljiv na nizke temperature, zato ga na nekatere zelo nizke in mrzle lege sadimo šele
spomladi. Listi so tanjši, bolj voščeni. Sorte spomladanskega česna razvijejo manjšo
čebulico, le 20 do 30 g, ki jo običajno sestavlja 15 do 25 strokov, za katere velja, da so bolj
aromatični od strokov jesenskega tipa česna. Stroke in čebulico obdajajo beli, srebrno sivi
ali rdečkasti luskolisti. Skladiščna sposobnost spomladanskega česna je daljša od jesenskega
česna, lahko ga skladiščimo tudi do naslednje pomladi (Lešić in sod., 2004).
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V Sloveniji imamo dve avtohtoni sorti česna in sicer 'Ptujski jesenski' in 'Ptujski
spomladanski' (Sortna lista, 2015). 'Ptujski jesenski' je ozimni česen. Ima zelo velike, bele
čebulice, ki jih sestavlja 8 do 10 strokov. Zaradi močnega 'čebulnega vratu' se pridelek lahko
puli in se listi ne trgajo. Pridelek pobiramo zadnji teden v juniju ali prvi teden v juliju. Slabost
te sorte je kratka doba skladiščenja, le do konca decembra. 'Ptujski spomladanski' je jara
sorta česna. Naredi srednje velike čebulice z večjim številom (12 do 18) manjših strokov.
Posebnost te sorte je, da se pri dozorevanju rahlo rdeče obarva tako meso strokov, kot tudi
luskolisti. Za to sorto je priporočljivo sajenje v jeseni, saj ne pomrzne. Pridelek pobiramo v
sredini julija. Posebnost te sorte je zelo dolga skladiščna sposobnost, saj ga lahko
skladiščimo do naslednjega pridelka (Pušenjak, 2013).
Večina tipov česna, ki jih poznamo po svetu, ne tvorijo cvetnega stebla oz. ne cvetijo in ne
naredijo semena. Nekatere sorte kot je španska sorta 'Gardos', pa tvori cvetno steblo, ki
oblikuje zavito cvetno steblo, ki se kasneje poravna. Na vrhu cvetnega stebla, ki je v fazi
cvetenja dolgo 70 do 100 cm, se tvorijo cvetovi, ki imajo sterilne prašnike in pestiče, iz
katerih se razvije sterilno seme. Lahko se razvijejo tudi »zračni« stroki, ki jih lahko šele čez
dve leti uporabljamo za razmnoževanje. Negativna stran tega razmnoževanja so drobne
čebulice, ki vsebujejo le tri stroke, zato tako razmnoževanje ni primerno (Černe, 1992).
Na cvetenje česna ima pomemben vpliv tudi vernalizacija, ki jo povzroči izpostavljenost
rastlin nizkim temperaturam (Ritz in sod., 2010). Rastline se vernalizirajo, če so nizkim
temperaturam izpostavljena semena ob vzniku, kot je to značilno za pšenico, kitajski kapus,
špinačo ali redkvico ali pa so nizkim temperaturam izpostavljene rastline v določeni razvojni
fazi, kot je to značilno za čebulo, zimski luk, gomoljno zeleno ali zelje (Song in sod., 2010;
Dong in sod., 2013). Trevaskis in sod. (2007) poročajo, da pri česnu zadošča nekaj tedenska
izpostavljenost nizkim temperaturam, da se rastline vernalizirajo. Za popolno vernalizacijo
pri česnu zadoščajo temperature do -11°C v obdobju od 7 do 90 dni, odvisno od kultivarja
in tipa česna (Khokhar in sod., 2007).
Poleg temperature vpliva na rast, diferenciacijo strokov in cvetenje česna tudi dolžina dneva.
V splošnem velja, da nizka temperatura v začetnem obdobju razvoja česna in dolg dan v
vegetacijski dobi česna pripomorejo k uspešni diferenciaciji čebulice in nastanek strokov ter
k razvoju cvetnega stebla, če je to sortno značilna lastnost (Takagi, 1990). V slovenskih
pridelovalnih razmerah dosežemo primerne rastne razmere z jesenskim sajenjem jesenskega
in spomladanskega tipa česna ali z zgodnjim spomladanskih sajenjem spomladanskega tipa
česna.
Česen se razmnožuje izključno vegetativno, saj rastlina ne uspe razviti fertilnega semena.
Pri tovrstnem razmnoževanju dosežemo bolj izenačen pridelek, vendar je preprečevanje
prenosa okužb s semenskim materialom veliko težje. Čebulica je sestavljena iz večjega ali
manjšega števila strokov, iz vsakega lahko zraste nova rastlina. Iz baze močno skrajšanega
stebla (čebulnega krožca) se razvijejo adventivne korenine, ki so razraščene plitvo v tleh,
predvsem v gornjem 20 cm sloju tal. Česen razvije 10-12 listov. List je sestavljen iz listne
nožnice in listne ploskve. List je oblikovan suličasto in na spodnjem delu lista listne nožnice
tvorijo nepravo steblo, ki je lahko veliko 20-30 cm (Černe, 1992; Lešić in sod, 2006).
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RASTNE ZAHTEVE ZA ČESEN

2.5.1 Temperaturne zahteve
Česen začne rasti že pri zelo nizkih temperaturah (3-5 °C), zato ga lahko sadimo jeseni do
decembra in spomladi takoj, ko lahko pripravimo zemljo. Optimalna temperatura za rast je
15 do 20 °C, ob dozorevanju pa je priporočljivo, da se temperatura dvigne na 25 do 26 °C.
Pri jesenskem sajenju je pomembno, da se česen že pred zimo ukorenini in začne rasti pred
snegom. Dobro ukoreninjen česen prenese tudi do -25 °C pod snegom (Černe in sod., 1996).
Če česen ne posadimo ob pravem času in so zato temperature neprimerne za posamezno fazo
razvoja in za rast, zato sta motena tudi razvoj in rast čebulice. Če pri spomladanski sorti
česna zamudimo s sajenjem, korenine prehitro končajo z rastjo, so plitke ter nerazvite.
Posledica tega je slabo razvita listna masa, ter kasneje počasna rast ter oblikovanje drobnih
čebulic (Lešić in sod., 2004; Bolčič, 2014).
2.5.2 Svetloba in dolžina dneva
Česen sadimo na zelo osončeno površino, saj potrebuje zelo veliko svetlobe. Če ga posadimo
med višjimi rastlinami ali na senčno njivo, slabo raste. Česen je dolgodnevnica, zato za svoj
pravilen razvoj strokov zahteva dolg dan. Pomembno pri česnu je, da ga sadimo v kratkem
dnevu, da v tem obdobju razvije močen koreninski sistem in kasneje čim več listov, preden
se začne diferenciacija stebla in oblikovanje čebulice. V dolgem dnevu in ob visokih
temperaturah se začne razvijati glavica prej, predno se razvije dovolj listov, zato ostane ta
majhna (Černe, 1992).
2.5.3 Vlaga
Za dovolj veliko količino vlage v tleh poskrbimo z jesenskim sajenjem obeh tipov česna in
z zelo zgodnjim spomladanskim sajenjem spomladanskega tipa česna. Česen v prvi fazi
razvoja, ko se razvijajo predvsem korenine in listi, potrebujejo zelo veliko vode predvsem v
plasti 20-30 cm tal in enakomerno vlažna tla, z manjšimi nihanji vlage. Če v začetnem
obdobju rasti ni dovolj vlage v tleh, rastline zaostajajo v rasti, kar se kaže v majhnem
pridelku, glavice ostanejo majhne, z drobnimi in malo številčnimi stroki (Černe, 1992).
Če namakamo, moramo z namakanjem prenehati, ko rastlina prične zoreti, približno 3-4
tedne pred pobiranjem. Presežek vode med zorenjem, podaljšuje zorenje in povzroči težave
pri skladiščenju (Černe, 2001; Bolčič, 2014).
2.5.4 Tla
Česen dobro uspeva na srednje težkih, humoznih tleh, ki dobro zadržujejo vlago. Če
posadimo česen na težka tla, kjer se zadržuje voda, se bo slabo razvijal, pridelek česna pa bo
gnil med skladiščenjem. Če pa imamo zelo lahka tla, je problem v prvi fazi razvoja, ko česen
potrebuje veliko vode in je potrebno redno namakanje, saj taka tla ne zadržijo dovolj vode
za potrebe rastlin. Največji pridelek česna tako pridelamo v rodovitni, srednje težki in
globoki zemlji z pH 6,5 do 7,4. Če imamo kisla tla, je potrebno apniti že posevek pred
česnom (Černe, 1992).
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2.5.5 Gnojenje
Gnojenje vedno prilagodimo želeni količini pridelka. Če želimo gojiti zgodnji ali mladi
česen, ki ima manjši pridelek, temu prilagodimo tudi gnojilne odmerke in ne gnojimo toliko,
kot pri pozni sorti z velikim pridelkom (Černe, 1992).
Česna ne smemo gnojiti z organskimi gnojili, predvsem s hlevskim gnojem ali gnojnico.
Zelo dobro pa prenaša gnojenje z mineralnimi gnojili. Priporočljiv gnojilni odmerek za
česen, ki smo ga posejali konec marca in pričakujemo pridelek 4,5 t/ha je 125 kg/ha N, 90
kg/ha P2O5, 150 kg/ha K2O, 15 kg/ha MgO in 25 kg/ha CaO (Tehnološka …, 2016).
Paziti pa moramo na omejitve ki jih prinaša Uredba o varstvu voda pred onesnaževanjem z
nitrati iz kmetijskih virov (2009), ki v konvencionalni pridelavi dovoljuje skupni vnos dušika
za čebulnice na 120 kg/ha, za program KOP, pa samo 80 kg/ha.
Vedeti moramo, da česen ne potrebuje dušika v začetku rastne dobe. Priporočljivo je
dognojevati spomladi v enem ali dveh odmerkih, nekateri priporočajo celo tretji odmerek.
Prvič dognojimo, ko imajo rastline 2-4 dobro razvite liste (ciljna vrednost Nmin 80 kg N/ha).
drugič dognojimo 2 - 3 tedne po prvem dognojevanju, ciljna vrednost Nmin je 75 kg N/ha.
Če dognojujemo še tretjič, moramo dognojevanje izvesti najkasneje do konca maja (faza 7.8. lista), kasnejše gnojenje lahko zakasni pravilno dozorevanje čebulice (Pušenjak, 2013).
Česen ima zelo velike potrebe po žveplu, katerega zaloge v tleh se zmanjšujejo, zaradi
čistejšega zraka. Zato za lukovke zelo priporočajo gnojenje s kalijevim sulfatom (Pušenjak,
2013). Priporočljiv odmerek žvepla je od 30 do 60 kg S/ha, kar vpliva tudi na povečanje
vsebnost aliina v česnu, tudi do 2-krat. Bloem in sod. (2011) so ugotovili da je učinek
gnojenja z žveplom večji, če ni dodan dušik, ter da gnojenje z žveplom vpliva na manjšo
izgubo vode iz strokov v času skladiščenja.
2.5.6 Kolobar
V izogib škodljivim talnim glivam se priporoča vsaj 3-4 letni kolobar. Zaradi neupoštevanja
kolobarja se lahko pojavijo talne okužbe z glivami kot so Sclerotinia sp. in Fusarium sp. ali
celo nematode. Dober pridelek dosegamo, če sadimo česen po žitih ali križnicah, ki dobro
prerahljajo tla ter jih očistijo plevelov (Bolčič, 2015). Neprimerni predposevki za česen so
fižol in grah (Černe, 1992).
2.6

PRIPRAVA NA SAJENJE

2.6.1 Priprava zemljišča in sajenje
Zemljišče za sajenje česna pripravimo tako, da najprej podrahljamo ali preorjemo na
minimalni globini 25-30 cm, glede na tip tal. Sledi založno gnojenje, ki ga opravimo pred
sajenjem tako, da gnojilo vdelamo v tla (Lešić in sod., 2004).
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2.6.2 Delitev glavic česna na stroke in razkuževanje strokov
Pred sajenjem moramo čebulice česna razdeliti na posamezne stroke. To naredimo dva dni
pred načrtovanim sajenjem, da se strok na odtrganem delu od povezanega venca v glavici ne
bi preveč osušil. Na tem mestu namreč najprej začno odganjati koreninice stroka. Ob delitvi
čebulic je potrebno izločiti drobne stroke, katere lahko prav tako posadimo, a je priporočeno,
da se jih posadi ločeno, na večjo gostoto v vrsti, saj v povprečju rastline oblikujejo manjše
glavice (Vidic, 2015).
Česen pred sajenjem tretiramo z fungicidom, da ga razkužimo. Lahko sadimo tudi drobne
stroke, ki so težki 1 g, vendar je velikost čebulice nato manjša kot pri sajenju stroka težkega
4 do 6 g (Lešić in sod., 2004).
2.6.3 Oskrba posevka česna s hranili med rastjo
Do začetka diferenciacije (delitve) čebulice rastline porabijo tretjino hranil. V fazi
diferenciacije je pomembna dovolj velika oskrba rastlin z dušikom, kar sovpade s fazo
razvoja 7.-8. lista. Običajno v tej razvojni fazi rastline dognojimo z dušikom v količini do
50 kg N/ha. Preobilno gnojenje z dušikom je lahko v tej fazi odločilno za sekundarno
razvejitev stebla in odganjanje poganjkov iz posameznega stroka, kar naredi pridelek netržen
(Lešić in sod., 2004).
2.7

ŠKODLJIVCI IN BOLEZNI

2.7.1 Čebulna plesen (Peronospora destructor Casp. in Berk.)
Listi okuženih rastlin so svetlo zelene barve in zviti, v večini se prelomijo, tako, da visijo
proti tlom. V vlažnem vremenu se pojavijo majhne svetlo rumene pege in kasneje se ta del
obda s sivo vijolično prevleko. V suhem vremenu pa se na obolelo mesto naselijo druge
glive, in ta del se obarva črno. V obeh primerih se napaden list prelomi, zgrbanči in propade.
Najpogosteje se bolezen širi z okuženim semenskim materialom. Agrotehnični ukrep je
petletni kolobar, ter uporaba zdravega semenskega materiala. Za to bolezen je registriran
fungicid Ortiva 1 l/ha, ter Quadris 1 l/ha, oba pripravka imata 14 dni karence (Miklavc in
sod., 2016).
2.7.2 Siva plesen (Botritis cinerea Whetzel)
Siva plesen je parazit šibkosti in ran. Rastline postanejo bolj dovzetne zaradi povečane
zračne vlage, nizkih temperatur, šibke osvetlitve in pretiranega gnojenja z dušičnimi gnojili.
Bolezen se pojavi pozno, med zorenjem čebulic. Rastlina propade, stroki pod pegami so
mehki, stekleni, v skladišču pa se tvori plesniva siva prevleka. V vlažnem vremenu so pogoji
za okužbo idealni, gliva se širi hitreje v notranjost in povzroči propad rastline. Agrotehnični
ukrep je zmerno gnojenje z dušikom. Registriran fungicid pa je Switch 62,5 WG 1 kg/ha
(Miklavc in sod., 2016).
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2.7.3 Česnova rja (Puccinia pori Rudolph)
Česnova rja je patogena gliva, ki se v naravi pojavlja v različnih podskupinah, kar pomeni
da rja na eni celini ni enaka kot v drugem delu sveta. Na listih se pojavljajo značilne pege,
polne rumeno do črnih spor. Če je bolezen v zadnji fazi, so listi že povsem prekriti s sporami,
listi bledijo, kasneje porjavijo, se posušijo in odmrejo. Rja se najprej pojavi na starejših listih,
kasneje pa se širi na mlajše. Okužene rastline zaostajajo v rasti , tako da so tudi čebulice
manjše in s tem je pridelek manjši in manj kakovosten. Okužene rastline se slabše
skladiščijo. Gliva postane aktivna junija, v toplejšem letu pa tudi maja, aktivna je vse do
spravila oz. do jesensko - zimskega mraza. Gliva je aktivna, ko je temperatura nad 10ºC do
24ºC. Zelo hitro se razvije na rastlinah, ki rastejo v tleh z veliko količino dušika in
pomanjkanjem kalija. Glivo zatiramo tako, da okužene rastlinske ostanke globoko zaorjemo,
imamo širok kolobar, pojav zmanjšujemo tudi s fungicidi, kot je Ortiva 1 l/ha, Quadris 1
1/ha ali Luna Experience 1 l/ha (Miklavc in sod., 2016).
2.7.4 Bela gniloba čebulnic (Sclerotinia cepivorumDe bBaryy)
Pojavi se predvsem v vlažnih in hladnih tleh čez vso rastno dobo. Okuženi so podzemni deli,
korenine in čebulica. Listi začnejo rumeneti in se sušiti od zgoraj navzdol. Zunanji listi
postanejo voščeni in gnijejo. Na oboleli rastlini vidimo na koreninah in čebulici bel micelij,
tkivo pod micelijem gnije, čebulice propadejo. Take čebulice niso primerne za skladiščenje
saj hitro propadejo. Agrotehnični ukrep je 5-6 leten kolobar, pH zemlje mora biti nad 4,8, in
zmerno gnojenje z dušikom. Zatiramo lahko s fungicidi kot je npr. Ortiva 1 l/ha (Miklavc in
sod., 2016).
2.7.5

Česnova muha (Suillia univittata)

Odrasla muha je sivkaste barve, dolga med 6-8 mm. Škodo povzročajo bele ličinke, velike
12mm, ki jih najdemo znotraj mladih rastlin česna. Muha se začne pojavljati spomladi, ko
so dnevne temperature nad 12ºC. Muha jajčeca odloži na rastlino in na tla v neposredni
bližini mladih česnovih stebel. Razlikuje se od čebulne muhe po tem, da v česnovi rastlini
najdemo le eno ličinko česnove muhe, v čebulni rastlini pa celo do 50 ličink čebulne muhe.
Zaradi gliv, ki pridejo v rastlino na mestih, kjer ličinka naredi rano, začne rastlina gniti.
Posledica je slaba rast česna, čebulice so tržno neuporabne zaradi prisotnosti bub in gnitja,
ter izpad pridelka. Agrotehnični ukrep je vzgoja rastlin pod pokrivko in postavitev rumenih
plošč. Dovoljen insekticid za zatiranje česnove muhe pa je Perfekthion 0,6 l/ha (Miklavc in
sod., 2016; Agroruše, 2017; Pajmon, 2001).
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2.7.6 Tobakov resar (Thrips tabaci)
Med strganjem povrhnjice in prebadanjem rastlinskih celic izloča škodljivec snov, ki mu
omogočijo lažjo prebavo tkiva gostitelja. Najrajši na mladih rastlinah oz. najmlajših delih
rastline posesa tkivno vsebino. Odrasli resarji in ličinke s svojim sesanjem listov, povzročajo
srebrnkaste pege nepravilnih oblik, listi rumenijo in se sušijo. Poškodovani listi hitreje
oddajo vodo, vanje lažje prodrejo različni patogeni. Čebulica zato hitreje dozori in je manjša
od zdravih rastlin. Odrasli škodljivec meri v dolžino do 2 mm, ima resasta krila, ki jih ima
zložena na hrbtu. Privlači jih rumena in bela barva, kar je dobro da vemo, ko nastavljamo
lepljive plošče. Ličinka meri od 0,5 do 1,2 mm. Ima svetlo telo, temne oči in kratke tipalnice,
nima pa še kril. Agrotehnični ukrep je pokrivanje z pokrivko, njihovo prisotnost pa lahko
ugotavljamo s pomočjo rumenih lepljivih plošč in vizualno na rastlini. Zatiramo lahko z
insekticidom Laser 240 SC 0,45 l/ha ali Perfekthion 0,6 l/ha (Miklavc in sod., 2016;
Agroruše, 2017).
2.7.7 Česnov molj (Acrolepiopsis assectella)
Metulj ima velikost telesa 6 mm, čez krila meri 14 mm. Gosenica je rumeno zelene barve z
rjavo glavo, dolga je do 11 mm. Čez leto ima dva do tri rodove in prezimi kot imago.
Poškodbo povzročajo gosenice z objedanjem listov v obliki majhnih izvrtin. Napadene
rastline zaostajajo z rastjo, notranji listi se zvijejo in sušijo. Opazimo izvrtine in iztrebke
gosenic. Ob močnem napadu rastlina veni in propade (Miklavc in sod., 2016; Agroruše,
2017).
2.7.8 Pršice na čebulnicah (Aceria tulipae)
Pršice so majhni škodljivci česna, opazimo jih pod lupo. Pri nas še nismo zasledili informacij
o veliki gospodarski škodi, ki bi jo povzročile na česnu. Znaki napada se kaže v zaostajanju
v rasti, značilna je pritlikava rast, zvijanje in obarvanje listov, rumenenje in sušenje strokov
česna. Agrotehnični ukrep, s katerim zmanjšamo nevarnost napada pršice s sajenje zdravega
sadilnega materiala (Miklavc in sod., 2016).
2.8

SPRAVILO IN SHRANJEVANJE

Česen pobiramo, ko vrhovi listov porumenijo in poležejo, še preden se povsem posušijo. Če
česen pobiramo ročno, ga poberemo, ko je še tretjina listja zelena, če pa pobiramo strojno,
ga poberemo že prej. Z vilami previdno dvignemo čebulice in cele rastline spravimo na
senčno in toplo mesto, kjer se sušijo 1 do 2 tedna. Česen je popolnoma posušen, ko je
povrhnjica čebulice osušena, korenine pa suhe. Iz glav česna in korenin previdno odstranimo
odvečno zemljo, ga očistimo in sortiramo. Če je česen mehansko poškodovan ali okužen z
glivo, ga odstranimo od tržnega pridelka. Poškodbe čebulic česna povzročijo hiter propad.
Zrele čebulice česna se skladiščijo spletene v kite ali v odprtih mrežastih vrečah. Čebulicam,
ki se shranjujejo v vrečah, odrežemo liste 2,5-5 cm nad glavo česna. Najbolj optimalni pogoji
skladiščenja česna so pri temperaturi 4,6 do 6,1 ºC in zračni vlagi od 75 do 79 %. V takih
razmerah je na koncu skladiščenja izgube le 10-15 %. Česna ne zamrzujemo (Osvald in
Kogoj-Osvald, 2003, 2005; Lešić in sod., 2004).
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POMEN DUŠIKA ZA RASTLINE

Gnojenju z dušikom posvečamo veliko pozornosti, saj se njegov vpliv na rastlino izraža v
notranji in zunanji kakovosti pridelka, sposobnosti skladiščenja pridelka, ter njegovem
zdravstvenemu stanju. Prekomerna uporaba dušika pa lahko negativno vpliva na rastline, kar
se izraža s podaljšanjem vegetacije, povečano občutljivostjo rastlin na okužbe in škodljivce
in neenakomernim dozorevanjem čebulic pri lukovkah (Lešić in sod., 2004; Bavec in sod.,
1996).
Dušik je esencialno makro hranilo, ki ga rastline potrebujejo v večjih količinah. Rastline ga
sprejemajo v obliki nitratnega iona (NO3-), če pa je nitrifikacija otežena in je nitratnega iona
malo na razpolago, ga sprejemajo v obliki amonijevega iona (NH4+). Rastline, ki živijo v
simbiozi z dušik fiksirajočimi simbionati (N-fiksirajoče bakterije), lahko kot vir dušika
uporabljajo tudi molekularni dušik iz zraka. Dušik je gradnik različnih aminokislin,
proteinov in nukleinskih kislin. V rastlini je dobro mobilen kot nitratni ion ali vgrajen v
aminokisline, amide in ureide. Ob pomanjkanju v rastlini se dobro premešča iz starejših v
mlajše dele. Znaki pomanjkanja se kažejo s klorozami in sušenjem starejših listov (Vodnik,
2012; Bavec, 2001).
Vpliv dušika se kaže tudi v aktivnosti fotosinteze. Povezan je z delovanjem encima ribuloze
bifosfat karboksilaze oksidaze (RuBisCO) ter karboksilacijo v procesu fotosinteze. Pri nižjih
koncentracijah CO2 je aktivnost fotosinteze pogojena s tem, koliko encima RuBisCO je v
samem kloroplastu. Veže se toliko CO2, kolikor je razpoložljivega encima RuBisCO. Dušik
je pri tem glavni gradnik encima RuBisCO. Pri višjih koncentracijah CO2 v listu, je aktivnost
fotosinteze pogojena s tem, kako hitro se RuBisCO regenerira. Pri nizki koncentraciji dušika
v tleh pričakujemo, da bo manj RuBisCO, ter da bo posledično aktivnost fotosinteze v listih
manjša (Vodnik, 2012).
Dušik rastlinam dodajamo v obliki dušikovih gnojil. Uporabljajo se gnojila, ki vsebujejo
dušik v različnih oblikah. V sečnini ali urei (CO(NH2)2), ki vsebuje 46 % N, je dušik v amidni
obliki. Urea se dobro topi, njeno delovanje ni takojšnje, ampak se mora v tleh amidna oblika
dušika preko procesa nitrifikacije preoblikovati do nitratne oblike. Dušikova gnojila so tudi
v obliki dušikovih soli, kot so: natrijev nitrat (NaNO3), kalijev nitrat (KNO3), kalcijev nitrat
(Ca(NO3)2), amonijev sulfat ((NH4)2SO4), amonijev nitrat (NH4NO3) in amonijev klorid
(NH4Cl)) (Mihelič, 2010; Bavec M. in Bavec F., 2002).
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POMEN ŽVEPLA

Žveplo je makro hranilo, kot dušik, kalij, kalcij, fosfor in magnezij. (Leskovšek in Mihelič,
2002). Rastlinam je žveplo dostopno skozi korenine, kot sulfatni ion (SO42-), velik delež
žvepla vstopa v rastlino skozi liste v obliki žveplovega dioksida (SO2) (Scherer, 2001).
Žveplo se iz korenin po rastlini giblje proti starim delom rastline. Ko je količina žvepla v
starih delih rastline zapolnjena, se žveplo giblje proti mladim delom in meristemom. Pri
pomanjkanju žvepla so znaki vidni najprej mladih delih rastline (Leskovšek in Mihelič,
2002; Pušenjak, 2012.).
V tleh se žveplo nahaja v organski in anorganski obliki. Večina žvepla v tleh je organsko
vezanega. Količina organsko vezanega žvepla se navadno z globino manjša do globine 1,5
m, kjer se ne pojavi več (Mengel in sod., 2001; Del Fabrio, 2004).
V tleh poteka mineralizacija organsko vezanega S v sulfatni ion, ki je rastlini dostopen,
vendar le, če je temperatura tal višja od 10°C (Leskovšek in Mihelič, 2002). V aerobnih
razmerah je končni produkt mineralizacije žvepla nastanek sulfata, v anaerobnih razmerah
pa H2S (Stopar in sod, 2006).
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MATERIALI IN METODA

3.1

OPIS PRIDELOVALNEGA OBMOČJA
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Poskus je bil zasnovan na Laboratorijskem polju Biotehniške fakultete v Ljubljani (46º03ʹ S
in 14º31ʹ V, 298 nadmorske višine) v rastni dobi od decembra 2013 do julija 2014.
Laboratorijsko polje je namenjeno raziskovalnim in praktičnim dejavnostim fakultete. Tla
so globoka, ogljejena, hidomeliorirana, meljasto-ilovnate teksture. Imajo sorazmerno veliko
kationsko izmenjalno kapacitetao (T = 23 mmolc/100 g) ter dobro zasičenost z bazičnimi
kationi (V = 84,5 %) ter posledično nevtralen pH. Vsebnost organske snovi je sorazmerno
velika, vsebnost rastlinam dostopnega fosforja in kalija v tleh pa je prekomerna (preglednica
1).
Preglednica 1: Pedološka analiza zemlje (Pedološki laboratorij Oddelka za agronomijo BF, 2014).

V vzorcih tal smo po koncu zime, marca 2014 izmerili vsebnost nitratnega dušika in
ugotovili, da je bila vsebnost v vseh vzorcih pod 0,20 mg/kg tal (Priloga F).
3.1.1 Temperatura in padavine v času poskusa
Slika 2 prikazuje povprečno dnevno temperaturo, povprečno maksimalno in minimalno
temperaturo, ter količino padavin v rastni dobi našega poizkusa, za obdobje december 2013
do avgust 2014

14
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Slika 2: Povprečna dnevna temperatura, povprečna maksimalna in minimalna temperatura, ter količina padavin
v rastni dobi, za obdobje december 2013 do avgust 2014 (ARSO, 2014).

Iz slike 2 razberemo, da so se povprečne mesečne temperature v zimskih mesecih gibale med
0,5 in 7 °C, marca so se dvignile na 10 °C in nato naraščale do julija, ko je bila povprečna
dnevna temperatura 20,8 °C. povprečne minimalne temperature so bile od 0,5 °C v decembru
do 15,8 °C, povprečne maksimalne pa med 5,8 °C v sredini decembra in 26,5 °C v sredini
julija. V našem poizkusu je največ padavin padlo v mesecu februarju in sicer 281,4 mm.
Najmanj padavin z 35,4 mm je bilo meseca marca. Skupno je v našem obdobju padlo 1207,5
mm padavin.
3.2

MATERIAL

V poskusu smo uporabili spomladansko sorto česna 'Gardos' španske semenarske hiše
Planasa. Povprečna velikost čebulic semenskega materiala je bila v povprečju 5,5 cm, teža
pa 55,66 g. V povprečju je bilo iz posamezne čebulice uporabnih 8,6 strokov za sajenje.
Sorta 'Gardos' je poznana po rahlo rdeče obarvanih luskolistih, ki obdajajo čebulico in
posamezne stroke. Ima zelo kakovostne stroke, simetrično razporejene v čebulici, ki so
srednje veliki. Ima zelo intenziven okus in aromo. Za rastlino je značilno, da je močne rasti
z temnozelenimi listi ter da v pomladanskem času tvori cvetno steblo (Sorte česna ..., 2000).
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METODA DELA

3.3.1 Zasnova poizkusa
Poskus smo zasnovali novembra 2013, na parceli, kjer je bilo že preorano in pobranano ter
pripravljeno za sajenje. Označili smo 4 gredice, široke 1 m in dolge 20 m. Posamezna gredica
je v nadaljevanju predstavljala eno ponovitev (blok). Na gredici smo označili parcelice, ki
so predstavljale eno ponovitev posameznega obravnavanja. Gnojenje z dušikom in žveplom
je predstavljalo posamezno obravnavanje.
V poskus smo vključili 9 obravnavanj: gnojenje z dušikom v količini 80 kg N/ha, ki smo ga
dali v enem obroku (N80) ali v dveh obrokih (N50+30), ter brez dušika (N0); gnojenje z
žveplom – s 50 kg S/ha S50, 100 kg S/ha (S100) in negnojeno (S0), in ter njune kombinacije.
Obravnavanja (N0S0; N80S0; N50+30S0; N0S50; N80S50; N50+30S50; N0S100;
N80S100; N50+30S100) smo na posamezni gredici naključno razporedili. Posamezna
parcelica je bila dolga 2 m. Označili smo parcele s tablicami, da smo vedeli, katero parcelo
je potrebno s čim gnojiti (slika 3).
VOZNE POTI
S0 N80

S100 N80

S0 N0

S100 N80

S0 N50+30

S0 N80

S0 N50+30

S50 N0

S100 N80

S50 N50+30

S0 N80

S0 N80

S100 N0

S0 N0

S100 N80

S0 N50+30

S100 N50+30

S0 N50+30

S50 N50+30

S50 N80

S50 N50+30

S50 N80

S100 N0

S100 N0

S0 N0

S100 N0

S50 N0

S50 N50+30

S50 N80

S100 N50+30

S100 N50+30

S0 N0

S50 N0

S50 N0

S50 N80

S100 N50+30

VOZNE POTI
Slika 3: Načrt poskusa

3.3.2 Meritve morfoloških parametrov sadilnega materiala
Pred sajenjem smo opravili meritve sadilnega materiala. Vsako čebulico smo stehtali in
izmerili njen premer. Nato smo čebulico razdrobili, na posamezne stroke in prešteli ter
stehtali stroke, ki so bili primerni za sajenje in ločili neuporabne (predrobne) stroke od
uporabnih in primernih za sajenje.
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3.3.3 Sajenje in gnojenje z žveplom
Ročno smo sadili stroke obrnjene z delom, kjer izraščajo korenine, v zemljo, na sadilno
razdaljo 15 cm × 25 cm (slika 4). Z grabljami smo z zemljo zagrnili stroke. Na parcele, na
katerih smo predvideli gnojenje z žveplom, smo potrosili žveplovo gnojilo Calcin S in sicer
31,25 g/m2 Calcin S (16 % S) za obravnavanje S50 in 62,50 g/m2 Calcin S za obravnavanje
S100. Ko so bile gredice posajene, smo jih pokrili s polipropilensko prekrivko, da smo
omogočili hitrejše ukoreninjenje strokov in s tem bolšjo možnost njihove prezimitve.

Slika 4: Sajenje česna na gredice

3.3.4 Dognojevanje in škropljenje
Spomladi 12. 3. 2014 smo gredice ročno okopali in s sondo vzeli po 3 vzorce zemlje na
globini 0,25 m, za katere je kemijska analiza pokazala, da je bilo v zemlji minimalna
vsebnost nitratov.
Zato smo 23. 3. 2014 prvič dognojili z dušikom in sicer parcele z enkratnim dognojevanjem
(N80) smo gnojili s 60 g KAN/2 m2 oz. 80 kg N/ha; in parcele z dvakratnim dognojevanjem
(N50+30) smo za 50 kg N/ha gnojili prvič z koncentracijo 38 g KAN/2 m2.
Z nahrbtno škropilnico, ki ima 15 l rezervoar, smo 7. 4. 2014 škropili proti česnovi muhi s
pripravkom Perfekhtion in Ortiva, katerima smo dodali močilo.
Drugo dognojevanje na parcelah N50+30 smo opravili 10. 5. 2014, ko so bile rastline v fazi
7.-8. lista. Takrat smo parcele dognojili s količino 24 g KAN/2 m2 oz. 30 kg N/ha. V juniju
smo odstranili vsa cvetna stebla, ko so bila še zavita. S škarjicami smo odrezali cvetno steblo
pri delu, kjer le-to pogleda iz nepravega stebla, ki ga tvorijo nožnice listov. Cvetna stebla
smo odstranili zato, da so začele čebulice z diferenciacijo strokov.
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Slika 5: Gredice ob prvem dognojevanju z dušikom 23.3.2014

Slika 6: Gredice ob drugem dognojevanju z dušikom 10. 5. 2014

3.3.5 Spravilo in meritve pridelka
18. 7. 2014 smo pobrali pridelek. Zaradi verjetnega robnega efekta razdelili smo pridelek
razdelili v dve skupini, in sicer na pridelek, pobran iz zunanjih ter pridelek pobran iz
notranjih vrstic. Na pridelku iz notranjih vrstic smo prešteli število čebulic in jih klasificirali
v 4 razrede, glede na premer čebulice: I razred ˃ 60 mm, II razred 55 - 60 mm, III razred ˂
55 mm, ter deformirane čebulice.
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Slika 7: Klasificiranje pridelka v razrede 18. 7. 2014.

Slika 8: Česen klasificiran v razred deformirani.

Po 7 dneh sušenja smo pridelek ponovno stehtali. Nato smo iz pridelka notranjih vrst
naključno izbrali po 10 glavic česna za natančne morfološke meritve. S šablono smo izmerili
premer čebulice, vsako čebulico stehtali, in prešteli število polno razvitih in nerazvitih
strokov. Maso posameznega stroka smo izračunali iz mase čebulice in številka strokov v
čebulici.
3.3.6 Izračun pridelka
Za izračun pridelka v t/ha smo uporabili podatke pridelka v kg/m2 in pri preračunu odšteli
še 20 % površine za oskrbovalne poti.

19
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REZULTATI

V tem poglavju bomo predstavili pridelek česna, glede na lego gojenja: pridelek pobran z
notranjih in z zunanjih gredic, izražen v kg/m2, delež osušitve (%) čebulic glede na gnojenje
z dušikom in žveplom, pridelek v t/ha, delež čebulic (%) v posameznem velikostnem razredu
glede na gnojenje z dušikom in žveplom, ter morfološke lastnosti čebulic česna po spravilu.
4.1

PRIDELEK ČESNA

4.1.1 Pridelek česna v kg/m2 glede na gnojenje z žveplom in dušikom
Na sliki 9 je prikazan pridelek česna, ki smo ga pobrali iz notranjih in zunanjih vrst gredice
glede na gnojenje z dušikom in žveplom.
1,8
Pridelek česna (kg/m2)
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a a
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Slika 9: Povprečen pridelek česna (kg/m2), pobranega v notranjih in zunanjih vrsticah.

Iz slike 9 razberemo, da je bil pridelek česna, ki smo ga pobrali iz notranjih vrstic, nekoliko
večji pri vseh obravnavanjih gnojenja z N in S, razen pri kombinaciji S50N80 in S100N0 je
bilo obratno, čeprav razlike med pridelkom zunanjih in notranjih vrstic niso bile statistično
značilne. Prav tako iz slike 2 vidimo, da gnojenje z žveplom ni imelo značilnega vpliva na
pridelek česna, medtem ko je gnojenje z dušikom značilno povečalo pridelek glede na
parcele, kjer dušika nismo dodali.
Vpliv eno ali dvakratnega dognojevanja z dušikom na količino pridelka česna ni bil značilen,
saj je bil pridelek pri enkratnem in dvakratnem dognojevanju podoben oz. se ni statistično
razlikoval.
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4.1.2 Delež osušitve pridelka glede na gnojenje z žveplom in dušikom
V preglednici 2 so prikazani deleži osušitve česna, glede na gnojenje z žveplom in dušikom.
Preglednica 2: Delež osušitve (%) čebulic glede na gnojenje z dušikom in žveplom.
Obravnavane S

Obravnavanje N

S0

N0

28±5

N80

28±1

N50+30

25±1

N0

24±0

N80

21±6

N50+30

27±3

N0

25±1

N80

30±4

N50+30

26±2

S50

S100

% osušitve pridelka

Analiza variance je pokazala, da gnojenje z žveplom in dušikom nima značilnega vpliva na
delež osušitve pridelka česna. Iz preglednice 2 je razvidno, da je bil delež osušitve med 21
% do 30 %. Največji % osušitve (30±4 %) je bil pri obravnavanju S100 N80, najmanjši
(21±6 %) pa je bil pri obravnavanju S50 N80.
4.1.3 Pridelek česna v t/ha glede na gnojenje z žveplom in dušikom
Gnojenje z žveplom ni imelo značilnega vpliva na pridelek česna, medtem ko je bil pridelek
česna, ki smo ga gnojili z dušikom (ne glede na enkratno ali dvakratno dognojevanje)
značilno večji glede na pridelek, kjer dušika nismo dodali (slika 10).

Pridelek česna (t/ha)
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a
a
b

N0

a

a

N50+30

N0

S0

a

b

b

N80

a

N80

N50+30

N0

S50

N80

N50+30

S100

Slika 10: Povprečen pridelek česna t/ha po sušenju.

Največji pridelek česna smo pobrali na gredicah, gnojenih 50 kg S/ha (14,2 t/ha pri N80 in
12,9 t/ha pri N50+30). Nekoliko manjši je bil pridelek na parcelah, gnojenih s 100 kg S/ha
(11,5 t/ha pri N80 in 12,2 t/ha pri N50+30 in). Podoben pridelek (11,2 t/ha pri N80 in 12,2
t/ha pri N50+30) je bil pobran tudi z gredic, ki niso bile gnojene z žveplom. Najmanjši
pridelek (8,6 t/ha pri S0N0 in 8,2 t/ha pri S50N0 in S100N0) je bil pobran z gredic, kjer
dušika nismo dodali.
4.1.4 Velikostni razredi čebulic in delež čebulic v posameznem velikostnem razredu
glede na gnojenje z žveplom in dušikom
Preglednica 3: Delež čebulnic (%) v posameznem velikostnem razredu glede na gnojenje z dušikom in žveplom

S0

N0
N80
N50+30
S50
N0
N80
N50+30
S100 N0
N80
N50+30

> 60 mm
13±4
61±4
65±6
34±7
57±4
58±4
28±8
59±4
56±7

Delež čebulic glede na velikostni razred (%)
55-60 mm
< 55 mm
50±5
34±7
21±2
12±5
20±2
9±3
35±9
31±96
20±3
12±5
22±2
17±1
41±4
30±5
24±3
11±6
29±5
11±1

deformirani
3±1
7±3
7±1
1±1
11±4
4±1
2±1
7±4
4±2
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Analiza variance je pokazala značilen vpliv gnojenja z dušikom (N80 in N50+30) na večji
delež čebulic česna v 1. velikostnem razredu (> 60 mm), glede na negnojene rastline. Tudi
na delež čebulic v 2. in 3. velikostnem razredu je imelo gnojenje z dušikom značilen vpliv.
Rastline, ki niso bile gnojene z dušikom, so imele značilno večji delež čebulic v drugem (5560 mm) in tretjem (<55 mm) velikostnem razredu 50 % oz. 34 % pri S0N0, 35 % in 31 %
pri S50N0 in 41 % in 30 % pri S100N0) glede na ostala obravnavanja z dušikom (S0N80,
S50N80, S100N80 in S0N50+30, S50N50+30, S100N50+30), kjer je bil delež čebulic v 2.
velikostnem razredu med 20 % in 29 % in med 9 % in 17 % v 3. velikostnem razredu (Priloga
E 1, E 2, E 4).
Pri rastlinah, ki niso bile gnojene z dušikom, je bilo med 30 % in 34 %, čebulic v najmanjšem
velikostnem razredu (< 55 mm), medtem ko je dognojevanje z dušikom značilno zmanjšalo
delež čebulic v tem velikostnem razredu na 9 % do 12 % pri S0, 17 % oz. 12 % pri S50 in
11 % pri S100.
Gnojenje z dušikom je imelo značilen vpliv tudi na delež deformiranih čebulic (Priloga E 5),
ki je bil največji pri obravnavanji N80 (7 % do 11 %) in najmanjši pri N0 (1 %-3 %).
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4.2

MORFOLOŠKE LASTNOSTI ČEBULIC ČESNA PO SPRAVILU

Pri morfoloških lastnostih čebulic česna po sušenju smo merili maso in premer čebulice,
povprečno število strokov ter povprečno maso posameznega stroka. Rezultati so prikazani v
preglednici 4.
Preglednica 4: Povprečna masa čebulnice (g), premer čebulice (mm), povprečno število strokov v čebulici in
povprečna masa posameznega stroka (mg) v pridelku čebulic česna

Gnojenje z žveplom

Gnojenje z dušikom
N0

N80

N50+30

Povprečje

MASA ČEBULICE
Povprečje

SN

Povprečje

S0
S50

39,7
44,3

2,2
2,6

S100

42,7

2,3

Povprečje

42,2

1,4

S0
S50

44,3
47,5

1,0
1,2

54,2
52,9

S100

45,6

1,5

Povprečje

45,8

0,7

b

SN

Povprečje

SN

61,1
61,2

2,8
3,0

57,3
66,1

2,2
2,2

52,7
57,2

1,4
1,4

61,2

2,9

63,7

1,9

55,9

1,4

61,2

1,4

62,4

1,4

1,2
1,1

54,0
53,1

1,2
1,6

50,8
51,2

0,7
0,7

53,3

1,6

54,8

0,8

51,2

0,7

53,5

0,7

54,0

0,7

a

a

PREMER ČEBULICE

b

a

a

ŠTEVILO STROKOV
S0
S50

8,3
8,2

0,3
0,3

9,9
9,6

0,3
0,3

9,8
10,1

0,2
0,3

9,3
9,4

0,2
0,2

S100

9,0

0,3

10,1

0,3

9,9

0,2

9,5

0,2

Povprečje

8,5

0,2

9,8

0,2

9,9

0,2

b

a

a

MASA POSAMEZNEGA STROKA
S0
S50

32,6
34,5

1,9
1,9

48,6
48,1

1,9
1,9

46,2
52,3

1,9
1,9

42,4
45,0

1,1
1,1

S100

33,3

1,9

51,7

1,9

50,7

1,9

45,2

1,1

Povprečje po dušiku 33,43
1,12 b 49,44
1,12 a
49,73
1,12 a
SN …. standardna napaka
a,b…. različni črki označujeta statistično značilne razlike med označenimi vrednostmi pri p=0,05 %.

Analiza variance je potrdila značilen vpliv gnojenja z dušikom na vse morfološke parametre,
ki smo jih po sušenju izmerili pri čebulicah česna. Masa in premer čebulic, kakor tudi število
strokov in masa posameznega stroka so bili značilno večji pri gnojenju z dušikom (ne glede
na 1 ali 2-kratno dognojevanje) glede na negnojene rastline. Iz preglednice je razvidno, da
so bile vrednosti izmerjenih parametrov pri dvakratnem dognojevanju nekoliko večje glede
na vrednosti pri enkratnem dognojevanju, vendar razlike niso bile statistično značilne.
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RAZPRAVA IN SKLEPI

5.1

RAZPRAVA
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V nalogi nas je zanimal vpliv gnojenja z žveplom in dognojevanja z dušikom na pridelek in
morfologijo čebulic česna. Glede na to, da je dušik hranilo, ki spodbuja rast rastlin in vpliva
na količino in kakovost pridelka, smo se odločili, da proučimo ali lahko z deljenjem obroka
za dognojevanje z dušikom na dva dela, povečamo učinkovitost sprejema hranila in s tem
vplivamo na količino pridelka. Predvidevali smo, da bomo pri dvakratnem dognojevanju
česna dosegli večji pridelek glede na enkratno dognojevanje, domnevno zaradi bolj
učinkovitega sprejema hranila. Gnojenje z žveplom pa naj bi izboljšalo sprejem dušika in s
tem vplivalo na kakovost in količino pridelka česna. Zasnovali smo dvofaktorski poskus, v
4 ponovitvah. Poučevali smo vpliv glavnih dveh dejavnikov: gnojenje z žveplom (na treh
nivojih: S0, S50 in S100) ter gnojenje z dušikom, prav tako na treh nivojih (N0, N80 in
N50+30) ter njuno interakcijo. Gnojenje z žveplom ni imelo značilnega vpliva na pridelek
česna, se je pa pri količini 50 kg S/ha pokazal trend povečanega pridelka česna ob enkratnem
ali dvakratnem dodajanju dušika glede na obravnavanje brez žvepla (S0), vendar razlike niso
bile statistično značilne.
Tudi Bloem in sod. (2010) so proučevali vpliv gnojenja z žveplom in dušikom na pridelek
česna in na vsebnost žveplo vsebujočih produktov. Ugotovili so, da niti gnojenje z N, niti z
S ni imelo značilnega vpliva na izmerjene parametre čebulic česna, niti na pridelek.
Povprečen pridelek česna je bil 6,1 t/ha. Domnevali so, da je v njihovem primeru vmesni
posevek gorjušice v predhodnem letu in njegova jesenska zadelava v tla, s pomočjo
mineralizacije sprostila v tla dovolj velike količine N in S, ki so zadovoljile potrebe česna
po teh dveh hranilih in zato dodatno gnojenje z N in S ni imelo značilnega vpliva na
izmerjene parametre. Hazelton in Murphy (2007) poročata, da je vsebnost dušika v tleh pod
0,15 % majhna, 0,15 %-0,25 % srednja in >0,25 % velika. Glede na to razdelitev so v našem
primeru tla srednje založena z dušikom (0,23 %) (preglednica 1). Sicer je za vsebnost dušika
pomemben tip tal, ter vsebnost gline in način gospodarjenja s tlemi. V uravnoteženih
razmerah tal je C/N razmerje okrog 10, vsebnost C in skupnega N, saj se ta nahaja pretežno
v organskih snovi tal. (Mihelič, in sod., 2010)
Predvidevamo, da so bile zaloge dušika v tleh premajhne za naravno pokrivanje potreb česna
po dušiku, zato je v našem poskusu dodatek dušika v obliki dognojevanja z 80 kg N/ha
značilno povečal pridelek glede na negnojene rastline. Čeprav interakcija gnojenja z
dušikom in hkrati z žveplom ni bila statistično značilna, smo ob dodanem dušiku v enem
(N80) ali dveh obrokih (N50+30) ugotovili trend povečanja pridelka pri dodanem žveplu v
količini 50 kg S/ha, kjer so bili pridelki česna 14,2 t/ha (N50+30) in 12,9 t/ha (N80) glede
na obravnavanja brez žvepla (S0) ali z dodatkom 100 kg S/ha (S100), kjer so bili pridelki
podobni (11,5 oz. 11,2 t/ha pri N80 in 12,2 t/ha pri N50+30). Do podobnih ugotovitev o
pozitivnem vplivu gnojenja z žveplom na rast rastlin in na večji pridelek so prišli tudi
Farooqui in sod. (2009), ki so na osnovi pregledanih referenc na temo gnojenja z žveplom
in dušikom, razložili učinek gnojenja z žveplom na boljšo rast česna, z domnevno
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stimulirajočim delovanjem žvepla na rast korenin in s tem na učinkovitejši sprejem hranil.
Pridelki česna, ki smo jih dosegli v naši raziskavi so primerljivi s pridelkom sortnih poskusov
v izvedbi Kmetijskega inštituta Slovenije (Kmetijski ..., 2015), kjer so bili pridelki sorte
'Gardos' v letu 2015 gojene na poskusnem polju KIS-a v Jabljah 9,23 t/ha, leta 2016 v
Krkavčah pa 11,64 t/ha.
Pri pobiranju pridelka smo se odločili, da bomo proučili tudi vpliv robnega efekta, zato smo
pridelek sortirali glede na lego rasti – na pridelek iz zunanjih in notranjih vrstic. Ugotovili
smo, da se je kazal trend nižjega pridelka česna pri zunanjih vrsticah. Razlog za tovrsten
rezultat je lahko plevel, ki se z oskrbovalnih poti hitro razširi tudi na poskusno parcelo in
ovira rastline pri rasti ter jim jemlje hranila. Prav tako je lahko vzrok za slabšo rast rastlin v
zunanjih vrsticah tudi bolj zbita struktura tal ob robovih in hitrejša osušitev tega dela gredice,
kakor tudi mehanske poškodbe rastlin zaradi pletja oskrbovalnih poti in poskusnih parcel,
kar lahko poškoduje korenine in s tem upočasni rast rastlin ter zmanjša pridelek (DiribaShiferaw in sod., 2013).
Za pridelovalca pomembna lastnost pridelka pri česnu je tudi delež osušitve pridelka, ki ga
izračunamo iz mase svežega pridelka, ki ga stehtamo takoj po pobiranju in mase pridelka po
sušenju (pribl. 1-2 tedna sušenja v suhem in zračnem prostoru). Delež osušitve pridelka v
našem poskusu je bil med 20 in 30 % in ni bil odvisen od gnojenja z dušikom in/ali žveplom.
Po poročanju Farooqui in sod. (2009) je bil delež osušitve pridelka v njihovi raziskavi, ki je
bila izvedena v Indiji med 50 in 55 % in je z naraščajočim odmerkom dušika in žvepla v tleh
padal.
V naši raziskavi smo vpliv gnojenja z žveplom in dušikom na kakovost pridelka ugotavljali
na osnovi klasifikacije pridelka v velikostne razrede (> 60 mm, 55 - 60 mm, < 55 mm ter
deformirane čebulice) in na osnovi meritev morfoloških lastnosti čebulic, kot so masa in
premer čebulice, število strokov v čebulici in masa posameznega stroka. Gnojenje z dušikom
je značilno povečalo delež čebulic v 1. velikostnem razredu, pri vseh obravnavanjih z
žveplom, in sicer je bil delež čebulic z največjim premerom v obravnavanjih N80 in N50+30
med 56 in 65 %, glede na negnojene rastline, kjer je bil delež čebulic 1. velikostnega razreda
13 % pri S0N0, 34 % pri S50N0 in 28 % pri S100N0. Gnojenje z žveplom ni imelo
značilnega vpliva na velikost čebulic.
Gnojenje z dušikom je v naši raziskavi značilno povečalo maso in premer čebulic česna
kakor tudi število strokov in maso posameznega stroka, glede na negnojene rastline
(preglednica 4), medtem ko gnojenje z žveplom ni imelo značilnega vpliva na izmerjene
parametre. V nasprotju z našimi rezultati Bloem in sod. (2010) niso ugotovili značilnega
vpliva gnojenja z dušikom in žveplom na velikost čebulic, domnevno zaradi dovolj velike
založenosti tal z dušikom, ki se je po zadelani gorjušici, ki so jo gojili kot predposevek, preko
mineralizacije sprostil v tla in tako zadostil potrebe česna po dušiku.
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SKLEPI

Na osnovi izvedene raziskave smo prišli do naslednjih sklepov:
− Gnojenje z dušikom v količini 80 kg N/ha je značilno povečalo pridelek česna glede
na negnojene rastline;
− Način dodanega dušika pri dognojevanju (v enkratnem ali dvakratnem obroku) ni
imel značilnega vpliva na pridelek;
− Gnojenje z žveplom ni imelo značilnega vpliva na pridelek česna, se pa kaže trend
povečanega pridelka česna ob dodanem žveplu v količini 50 kg S/ha in dognojevanju
z dušikom (N80 in N50+30);
− Največji delež čebulic v 1. kakovostnem razredu (56-65 %) smo pobrali pri
obravnavanju N80 in N50+30, ne glede na količino dodanega žvepla;
− Na morfološke lastnosti čebulice je značilno vplivalo gnojenje z dušikom, gnojenje
z žveplom ni imelo značilnega vpliva;
− Delež osušitve pridelka je bil 20 do 30 % in ni bil povezan z gnojenjem z dušikom
in/ali žveplom.
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POVZETEK

Česen, poznan kot začimbna vrtnina, spada v družino lukovk in je kot dodatek jedem dobro
poznan povsod po svetu. V Sloveniji smo nekoč pridelovali česen na večjih površinah.
Imamo tudi dve avtohtoni sorti, in sicer 'Ptujski jesenski' in 'Ptujski spomladanski'. Tipa
česna se med seboj razlikujeta predvsem po namenu uporabe, skladiščni sposobnosti in rastni
dobi. Kakovosten in visok pridelek je moč doseči s pravo izbiro sorte česna, z ugodnimi
rastnimi razmerami, z ustrezno tehnologijo in predvsem s skrbnim dognojevanjem z
dušikom in žveplom in primernim terminom dognojevanja.
Za naš poskus smo izbrali špansko sorto 'Gardos'. Zanimalo nas je, kako dodajanje dušika in
žvepla vliva na količino in kakovost pridelka. Poskus smo zasnovali novembra 2013 na
laboratorijskem polju Biotehniške fakultete, na zemlji, ki je bila že pripravljena, preorana in
prebrana za sajenje. Poskus smo izvajali na 4 gredicah, dolgih 20 m in širokih 1 m.
Posamezna gredica je v nadaljevanju predstavljala eno ponovitev. Domnevali smo, da bo
gnojenje z dušikom pozitivno vplivalo na količino in kakovost česna. Prav tako smo
predvidevali, da bo gnojenje z žveplom imelo pozitivni vpliv na rast in razvoj rastlin česna
ter na njegovo količino in kakovost. Zanimalo pa nas je tudi, ali bo 2-kratno dognojevanje
imelo pozitiven vpliv na rast rastlin česna v primerjavi z enkratnih dognojevanjem in ali bo
2-kratno dognojevanje vplivalo na podaljšano rast in s tem na zakasnjeno dozorevanje.
Pred sajenjem smo opravili meritve sadilnega materiala, pri katerih smo stehtali vsako
čebulico in izmerili njen premer. Nato smo čebulice razdrobili, prešteli in stehtali stroke, ki
so bili primerni za sadilni material. V nadaljevanju poskusa smo stroke, obrnjene z delom
kjer izraščajo korenine, ročno posadili v zemljo na sadilno razdaljo 15 cm × 25 cm. Na
parcele, pognojene z žveplom, smo potrosili žveplovo gnojilo Calcin S in sicer 31,25 g/m2
Calcin S (16 % S) za obravnavanje S50 in 62,50 g/m2 Calcin S za obravnavanje S100.
Spomladi smo gredice s česnom prvič dognojili z dušikom in sicer parcele z enkratnim
dognojevanjem (N80) smo gnojili s 60 g KAN-a/2 m2 za 80 kg N/ha; in parcele z dvakratnim
dognojevanjem (N50+30) smo za 50 kg N/ha gnojili prvič z koncentracijo 38g KAN/2 m2.
Drugo dognojevanje smo na parcelah N50+30 smo opravili meseca maja 2014, ko so bile
rastline v fazi 7.-8. lista. Takrat smo parcele dognojili s količino 24 g KAN/2 m2 oz. 30 kg
N/ha. Pri spravilu pridelka, ki smo ga izvedli v drugi polovici meseca julija 2014 smo zaradi
verjetnega robnega efekta, razdelili pridelek na dve skupini, in sicer na pridelek iz zunanjih
ter pridelek notranjih vrst. Prešteli smo število čebulic v notranji vrsti in jih potem
klasificirali v 4 razrede (I razred ˃ 60 mm, II razred 55 - 60 mm, III razred ˂ 55 mm, ter
deformirani). Po 7 dneh sušenja smo pridelek ponovno stehtali in iz notranjih vrst naključno
izbrali po 10 glavic česna za natančne morfološke meritve (premer čebulice, teža in število
polnih razvitih in nerazvitih strokov).
Z našim poskusom smo ugotovili, da je bil pridelek česna iz notranjih vrst nekoliko večji pri
vseh obravnavanjih gnojenja z dušikom in žveplom, razen pri kombinaciji S50 N80 in
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S100N0. Prav tako smo ugotovili, da gnojenje z žveplom ni imelo večjega vpliva na pridelek
česna, medtem ko je gnojenje z dušikom značilno povečalo pridelek glede na negnojene
rastline. Vpliv eno ali dvakratnega dognojevanja z dušikom na količino pridelka česna ni
imel značilnega vpliva. Poskus je pokazal tudi, da gnojenje z žveplom in dušikom nima
značilnega vpliva na delež osušitve pridelka česna. Največji delež osušitve (30±4 %) je bil
pri obravnavanju S100 N80, najmanjši (21±6 %) pa bil pri obravnavanju S50 N80. Ugotovili
smo, da gnojenje z dušikom značilno poveča maso in premer čebulic ter število strokov v
čebulici, kakor tudi maso posameznega stroka. Pri dvakratnem dognojevanju so bile
vrednosti nekoliko višje kot pri enkratnem dognojevanju, vendar razlike niso bile statistično
značilne.

Medle Rumpret, N. Vpliv dognojevanja z dušikom in žveplom… česna. sorte 'Gardos'.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2017

7

29

VIRI

ARSO. 2014. Mesečni bilten. Agencija republike Slovenije za okolje. Ljubljana.
http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/knji%C5%BEnica/mese%C4%8Dni%20bilten/
(20.7.2016)
Agroruše. 2017. Škodljivci čebulnic.
http://www.agroruse.si/vrtnine/cebulnice/skodljivci/ (23.8.2017)
Bavec F., Bavec M., Slekovec M., Starčević L.1996. Optimizacija gnojenja koruze in
pšenice z dušikom. Ljubljana, Zavod za tehnično izobraževanje: 69 str.
Bavec M. 2001. Okolju in potrošniku prijazni sistemi gnojenja zelenjave z dušikom in
uvajanje prognoze namakanja. Maribor, Kmetijski zavod: 41 str.
Bavec M., Bavec F. 2002. Integratat vegetabile production in Slovenia and the analysis of
nitrate nitrogen in the soil at harwest. V: Spain, 7. Congres of the European society for
Agronomy: 733-734
Bloem E., Haneklaus S., Schnug E. 2010. Influence of fertilizer practices on S-containing
metabolites in garlic (Allium sativum L.) under field conditions. Journal of Agricultural
and Food Chemistry, 58: 10690-10696
Bloem E., Haneklaus S., Schnug E. 2011. Storage life of field-grown garlic bulbs (Allium
sativum L.) influenced by nitrogen and sulfur fertilization. Journal of Agricultural and
Food Chemistry, 59, 6: 442-4447
Bolčič J. 2014. Nasveti zelenjadarstva-pridelava česna.
http://www.kmetijskizavod-ng.si/nasveti/zelenjadarstvo/2014-pridelava-cesna
(21.9.2015)
Černe M. 1992. Čebulnice. Ljubljana, Kmečki glas: 61 str.
Černe M., Belec D., Flisar Novak Z. 1996. Nitrati, nitriti in NH4+ v vrtninah. V: 1. slovenski
kongres o hrani in prehrani, Bled 21.-25. april: 556-560
Černe M., Kacjan Maršić N. 2001. Čebulnice. Sodobno kmetijstvo, 34: 202-204
Del Fabrio A. 2004. Mali abecednik biološkega vrtnarjenja. Ljubljana, Pisanica: 60 str.
Dong Y. X., Cheng, Z. H., Meng H.W., Liu H. Q., Wu C. N., Khan A.R. 2013. The effects
of cultivar, sowing date and transplant location in field on bolting of welsh onion
(Allium fistulosum L.). BMC Plant Biology, 13, 154, doi: 10.1186/1471-2229-13-154:
12 str.
Diriba-Shiferaw G., Nigussie-Dechassa R., Kebede W., Getachew T., Sharma J.J. 2013.
Growth and nutrients content and uptake of garlic (Allium sativum L.) as influenced by
different types of fertilizers and soils. Science, Technology and Arts Research Journal,
2, 3: 35-50
Ðurovka M. 2008 Gojenje povrča na otvorenem polju, Poljeprivedni fakultet Novi sad.
http://www.tehnologijahrane.com/knjiga/gajenje-povrca-na-otvorenom-polju
(15.5.2016)

Medle Rumpret, N. Vpliv dognojevanja z dušikom in žveplom… česna. sorte 'Gardos'.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2017

30

Farooqui M. A., Naruka I. S., Rathore S. S., Singh P. P., Shaktawat R. P. S. 2009. Effect of
nitrogen and sulphur levels on growth and yield of garlic (Allium sativum L.). As. J.
Food Ag-Ind. Special Issue, S18-23
Hazelton P., Murphy B. 2007. Interpreting soil test results: What do all the numbers mean?
Collingwood, CSIRO Publishing: 152 str.
Jogan N. 2001. Navodila za vaje iz sistematike botanike.
http://botanika.biologija.org/sist/skripta/sistbot-navodila-za-vaje.pdf (15.5.2016)
Khokhar K.M. H, Hadley P., Pearson S. 2007. Effet of cold temperature duration of onion
set in store on the indicence of bolting, bulbing and seeed yield. Scientia Horticulturae,
112: 16-22
Leskovšek M., Mihelič R. 2002. Žveplo kot gnojilo. Sodobno kmetijstvo, 35, 11: 488-492
Lešić R., Borošić J., Buturac I., Herak-Ćustić M., Poljak M., Romić D. 2004. Povrćarstvo.
2. izdaja. Čakovec, Zrinski: 656 str.
Luo C., Branlard G., Griffin W.B. Mcneil D.L. 2000. The effect of nitrogen and sulphur
fertilisation and their interaction with genotype on wheat glutenins and quality
parameters. Journal of Cereal Science, 31: 185–194
Mengel K., Kirkby E. A., Kosegarten H., Appel T. 2001. Principles of plant nutrition. 5th
edition. Kluwer Academic Publishers: 849 str.
Mihelič R., Čop J., Jakše M., Štampar F., Majer D., Tojnko S., Vršič S., 2010. Smernice za
strokovno utemeljeno gnojenje. Ljubljana, Republika Slovenija: 182 str.
Miklavc J., Mešl M., Matko B. 2016. Tehnološka navodila iz varstva vrtnin za leto 2016:
(čebulnice: Čebula, por in česen). Maribor, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor: 21 str.
http://www.kmetzav-mb.si/TEHNOLOSKA_NAVODILA_ZA_VARSTVO_
VRTNIN_CEBULNICE_2016.pdf (17.6.2017)
Osvald J., Kogoj-Osvald M. 2003. Integrirano pridelovanje zelenjave. Ljubljana, Kmečki
glas: 295 str.
Osvald J. Kogoj-Osvald M. 2005. Splošno vrtnarstvo in zelenjadarstvo. Ljubljana, BF,
oddelek za agronomijo Ljubljana: 591 str.
Pajmon A. 2001. Škodljivci čebulic. Sodobno kmetijstvo, 34: 498-504
Pušenjak M. 2012. Pridelava čebulnic s poudarkom na česnu.
http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/podrocja/Kmetijstvo/Eko
losko_kmetijstvo/razvoj_zelenjadarstva_29nov12_pusenjak.pdf (20.6.2016)
Pušenjak M. 2013. Tehnološki list česna 2013.
http://www.kmetzav-mb.si/Tehnoloska_navodila_cesen_2013.pdf (20.6.2016)
Kmetijski inštitut Slovenije. Zelenjadnice. 2015: česen, ohrovt, paradižnik, por; 2016: česen,
fižol, kumara, por, solata.
http://www.kis.si/Zelenjadnice (21.8.2017)
Scherer H.W. 2001. Suplphur in crop production-invited paper. European Journal of
Agronomy, 14: 81-111

Medle Rumpret, N. Vpliv dognojevanja z dušikom in žveplom… česna. sorte 'Gardos'.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2017

31

Song S. R., Han S., Zhang E. R. 2010. Alliaceous vegetables. V: Systematics of olericulture
science. Shina, Science Press: 187-195
Sorte česna (Allium sativum L.). Aspega.si. 2000.
http://www.aspega.si/cesen/sorte-cesna/ (25.6.2016)
Sortna lista poljščin, zelenjadnic, sadnih rastlin in trte za leto 2015. 2015.
http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/Javni_razpisi/2016/3_JR
_za_ukrep_4.1/Priloga_6_Sortna_lista_2015.pdf (20.6.2017)
Stopar D., Stres B., Mahne I. 2006. Praktikum iz mikrobne ekologije. Laboratorijske vaje za
mikrobiologe. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo:
71 str.
SURS. 2014. Pridelava poljščin (ha, t, t/ha) Slovenije, letno. Ljubljana, Statistični urad
Republike Slovenije.
http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=1502402S&ti=&path=../Database/O
kolje/15_kmetijstvo_ribistvo/04_rastlinska_pridelava/01_15024_pridelki_povrsina/&l
ang=2 (15.6.2016; 12.10.2017)
Takagi H. 1990. Garlic Allium sativum L. V: Onions and Allied Crops. Rabinowitch H. D.,
Brewster J. I. (ur.). Boca Raton, CRC Press: 109-157
Tehnološka navodila za integrirano pridelavo zelenjave. 2016.
http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo/integrirana_pridelava/tehnolo
ska_navodila/ (2.8.2016)
Trevaskis B., Hemming M. N., Dennis E. S., Peacock W. J. 2007. The molecular basis of
vernalization induced flowering in cereals. Trends in Plant Sicence, 12, 8: 352-357
Uredba o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov. 2009. Ur. l. RS št.
113/09
Vidic I. 2016. Česen.
http://www.aspega.si/cesen/ (20.6.2016)
Vodnik D. 2012. Osnove fiziologije rastlin. Ljubljana, Biotehniška fakulteta: 139 str.

Medle Rumpret N. Vpliv dognojevanja z dušikom in žveplom … česna … sorte 'Gardos'.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2017

ZAHVALA
Iskreno se zahvaljujem mentorici prof. dr. Nini KACJAN MARŠIĆ za vse mentorstvo,
vsestransko pomoč, predvsem razumevanja in usmerjanja pri nastajanju magistrskega dela.
Največja zahvala gre mojima staršema, ki sta mi omogočila študij in me podpirala na mojih
padcih ter vzponih, mi nudila moralno in fizično pomoč v študijskem obdobju.
Predvsem bi se rada zahvalila za pomoč, vzpodbudo in potrpežljivost možu Nejcu, da mi je
pomagal pri sajenju, pobiranju in varstvu sina Jerneja, ki mi je dal navdih, da sem lahko
zbrano pisala nalogo.
Pri samem poskusu in pisanju pa se zahvaljujem sošolcem in prijateljem Marko, Toni, Uroš,
Simon, Neža, Matjaž, Nejc, Blaž, Janez, Urban, Tina, Špela, Jerneja in Maja za fizično
pomoč. Predvsem pa vam hvala, ker ste mi polepšali študijsko dobo v življenju.

Medle Rumpret N. Vpliv dognojevanja z dušikom in žveplom … česna … sorte 'Gardos'.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2017

PRILOGA A
Masa čebulice
Priloga A 1: Analiza variance za maso čebulice (g)
Vir variabilnosti

Vsota kvadratov SP

Povprečje

F-statistika

p-vrednost

A: žveplo

1283,45

2

641,725

2,6

0,076

B:dušik

30622,3

2

16311,2

61,94

0

AB

813,033

203,258

203,258

0,82

0,5116

Ostanek

86762,7

247,187

247,187

Skupaj

119482

OBRAVNAVANJA

INTERAKCIJA

Priloga A 2: Duncan-ov preizkus mnogoterih primerjav za maso čebulic glede na dušik
Dušik

Število

Povprečje

Standardna napaka Homogene skupine

N0

120

42,225

1,43523

b

N80

120

61,1667

1,43523

a

N50+30

120

62,3583

1,43523

a
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PRILOGA B
Premer čebulice
Priloga B 1: Analiza variance za premer čebulice
Vir variabilnosti

Vsota kvadratov

SP

Povprečje

F-statistika

p-vrednost

A: žveplo

10,5495

2

5,27476

0,08

0,9235

B:dušik

5030,38

2

251519

37,98

0

AB

280,589

4

70,1473

1,06

0,3766

Ostanek

23244,7

351

66,2241

Skupaj

28566,2

359

OBRAVNAVANJA

INTERAKCIJA

Priloga B 2: Duncan-ov preizkus mnogoterih primerjav premer čebulice glede na gnojenje z dušikom
Dušik

Število

Povprečje

Standardna napaka Homogene skupine

N0

120

45,7902

0,74288

b

N80

120

53,455

0,74288

a

N50+30

120

53,9605

0,74288

a
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PRILOGA C
Masa stokov
Priloga C 1: Analiza variance za maso strokov
Vir variabilnosti

Vsota kvadratov

SP

Povprečje

F-statistika

p-vrednost

A: žveplo

562,022

2

281,011

1,86

0,1572

B:dušik

20881,7

2

10440,8

69,12

0

AB

633,878

4

158,469

1,05

0,3818

Ostanek

530206

351

151,056

OBRAVNAVANJA

INTERAKCIJA

Priloga C 2: Duncan-ov preizkus mnogoterih primerjav maso strokov glede na gnojenje z dušikom
Dušik

Število

Povprečje

Standardna napaka Homogene skupine

N0

120

33,4333

1,12196

b

N80

120

49,4417

1,12196

a

N50+30

120

49,7333

1,12196

a
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PRILOGA D
Število strokov
Priloga D 1: Analiza variance število strokov
Vir variabilnosti

Vsota kvadratov SP

Povprečje

F-statistika

p-vrednost

A: žveplo

155,206

2

77,6028

24,54

0

B:dušik

2,2889

2

1,14444

0,36

0,6966

AB

19,3278

4

4,83194

1,53

0,1934

Ostanek

1109,77

351

3,16175

Skupaj

1289,6

359

OBRAVNAVANJA

INTERAKCIJA

Priloga D 2: Duncan-ov preizkus mnogoterih primerjav za število strokov glede na gnojenje z dušikom
Dušik

Število

Povprečje

Standardna napaka Homogene skupine

N0

120

8,475

0,16232

b

N80

120

9,83333

0,16232

b

N50+30

120

9,9

0,16232

a
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PRILOGA E
Analiza variance in Duncan-ov preizkus 1. razreda, 2. razreda, 3. razreda in deformiranih
čebulic
Priloga E 1: Analiza variance za delež 1. razreda
Vir variabilnosti

Vsota kvadratov

SP

Povprečje

F-statistika

p-vrednost

A: žveplo

73,7356

2

36,8678

0,31

0,7341

B:dušik

9543,43

2

4771,71

40,47

0

AB

1017,67

4

254,417

2,16

0,101

Ostanek

3183,76

27

117,917

Skupaj

13818,6

35

OBRAVNAVANJA

INTERAKCIJA

Priloga E 2: Analiza variance za delež 2. razreda
Vir variabilnosti

Vsota kvadratov

SP

Povprečje

F-statistika

p-vrednost

A: žveplo

99,282

2

99,6408

1,19

0,3207

B:dušik

3085,61

2

1542,81

18,37

0

AB

493,337

4

123,334

1,47

0,2393

Ostanek

2267,68

27

83,9881

Skupaj

6045,91

35

OBRAVNAVANJA

INTERAKCIJA

Priloga E 3: Duncan-ov preizkus mnogoterih primerjav za delež 2. razreda
Dušik

Število

Povprečje

Standardna napaka Homogene skupine

N80

12

21,4667

2,64556

b

N50+30

12

23,3

2,64556

b

N0

12

41,9583

2,6456

a

Medle Rumpret N. Vpliv dognojevanja z dušikom in žveplom … česna … sorte 'Gardos'.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2017

Priloga E 4: Duncan-ov preizkus mnogoterih primerjav za delež 3. razreda
Dušik

Število

Povprečje

Standardna napaka Homogene skupine

N80

12

11,5833

2,76633

b

N50+30

12

12,125

2,76633

b

N0

12

31,5917

2,76633

a

Priloga E 5: Duncan-ov preizkus mnogoterih primerjav za delež deformiranih čebulic
Dušik

Število

Povprečje

Standardna napaka Homogene skupine

N0

12

1,725

1,38482

b

N50+30

12

4,84167

1,38482

b

N80

12

8,15833

1,38482

a
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PRILOGA F
Analiza zemlje glede na vsebnost dušika v zemlji
Priloga F 1: Analiza zemlje glede na vsebnost dušika
PONOVITEV

Oznaka vzorca

Lab. oznaka

Globina

NO3-N

[cm]

[mg/kg]

1

S0 N0

426/2014/1/1

0 - 25

< 0,20

1

S0 N80

427/2014/1/1

0 - 25

< 0,20

1

S0 N50+30

428/2014/1/1

0 - 25

< 0,20

1

S50 N0

429/2014/1/1

0 - 25

< 0,20

1

S50 N80

430/2014/1/1

0 - 25

< 0,20

1

S50 N50+30

431/2014/1/1

0 - 25

< 0,20

1

S100 N0

432/2014/1/1

0 - 25

< 0,20

1

S100 N80

433/2014/1/1

0 - 25

< 0,20

1

S100 N50+30

434/2014/1/1

0 - 25

< 0,20

2

S0 N0

435/2014/1/1

0 - 25

< 0,20

2

S0 N80

436/2014/1/1

0 - 25

< 0,20

2

S0 N50+30

437/2014/1/1

0 - 25

< 0,20

2

S50 N0

438/2014/1/1

0 - 25

< 0,20

2

S50 N80

439/2014/1/1

0 - 25

< 0,20

2

S50 N50+30

440/2014/1/1

0 - 25

< 0,20

2

S100 N0

441/2014/1/1

0 - 25

< 0,20

2

S100 N80

442/2014/1/1

0 - 25

< 0,20

2

S100 N50+30

443/2014/1/1

0 - 25

< 0,20

3

S0 N0

444/2014/1/1

0 - 25

< 0,20

3

S0 N80

445/2014/1/1

0 - 25

< 0,20

3

S0 N50+30

446/2014/1/1

0 - 25

< 0,20

3

S50 N0

447/2014/1/1

0 - 25

< 0,20

3

S50 N80

448/2014/1/1

0 - 25

< 0,20

3

S50 N50+30

449/2014/1/1

0 - 25

< 0,20
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3

S100 N0

450/2014/1/1

0 - 25

< 0,20

3

S100 N80

451/2014/1/1

0 - 25

< 0,20

3

S100 N50+30

452/2014/1/1

0 - 25

< 0,20

4

S0 N0

453/2014/1/1

0 - 25

< 0,20

4

S0 N80

454/2014/1/1

0 - 25

< 0,20

4

S0 N50+30

455/2014/1/1

0 - 25

< 0,20

4

S50 N0

456/2014/1/1

0 - 25

< 0,20

4

S50 N80

457/2014/1/1

0 - 25

< 0,20

4

S50 N50+30

458/2014/1/1

0 - 25

< 0,20

4

S100 N0

459/2014/1/1

0 - 25

< 0,20

4

S100 N80

460/2014/1/1

0 - 25

< 0,20

4

S100 N50+30

461/2014/1/1

0 - 25

< 0,20

