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'Dariana'. Meritve na rastlinah smo izvajali med 8. in 18. aprilom 2017. Merili smo
hitrost rasti poganjkov ter ob pobiranju dolžino, premer in maso tržnega poganjka.
Na podlagi rezultatov, ki smo jih pridobili s poljskim poskusom, smo ugotovili, da
neposredno prekrivanje tal s polipropilensko prekrivko in prekrivanje z nizkimi
tuneli vplivata na dvig talne temperature, v povprečju za 6,1 °C. Prekrivanje z
nizkimi tuneli vpliva na mikroklimo, ustvarja višjo relativno zračno vlago (v
povprečju za 3,4 %) in višjo temperaturo zraka (v povprečju za 11,9 °C). Vpliva
tudi na hitrejšo rast poganjkov, kar se na koncu odrazi v večjem pridelku (na
pokritih tleh 244,5 g/m², na nepokritih 37,9 g/m²). Na pokritih delih nasada se
pobiranje poganjkov začne 6 dni prej kot na nepokritih delih in zato se lahko
posledično podaljša sezona pobiranja pridelka. Ugodnejša mikroklima pod nizkimi
tuneli je omogočila razvoj večjega števila poganjkov, ki so bili večji, debelejši in
težji v primerjavi z nepokritimi gredicami.
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In our research, two measures to stimulate growth in green asparagus production
were studied in order to provide information on the usefulness of growth promotion
measures and their impact on crop yield. Two treatments were included in the
experiment: covering of soil with polypropylene cover and the placement of low
tunnels covered with polyethylene above the rows of asparagus and the uncovered
rows. The soil was directly covered with polypropylene from the beginning of
March until the first shoots emerged. Then, the cover was removed and the low
tunnels, 0.5 m high and 5 m long covered with polyethylene were installed (from
the beginning of March 2017). A variety of 'Dariana' asparagus was included in the
study. The experiment was designed in 4 replicates and 10 plants in one replication.
Measurements on plants were performed between April 8 and 18, 2017. During this
period, the growth rate of shoots was measured and at harvest, the length, diameter,
and mass of individual shoot were measured. Results showed that low tunnels have
an effect of increasing the soil temperature by an average of 6.1 °C. Bed covering
with low tunnel affected the microclimate creating higher relative air humidity (on
average for 3.4%) and higher air temperature (on average for 11.9 °C) and also
affects faster shoot growth which resulted in higher yield (on the covered soils
244.5 g/m² and on the uncovered 37.9 g/m²). On the covered parts of the plantation,
the harvest of the shoots starts 6 days earlier than on the uncovered parts and as a
consequence, the harvesting season can be prolonged. The more favorable
microclimate under the low tunnels resulted in a larger number of harvested shoots
that were larger, thicker, and heavier in comparison to the uncovered plots.
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1 UVOD
Špargelj (Asparagus officinalis L.) izvira iz območja ob Črnem morju in iz prednje Azije.
V zgodovini so šparglji prvič omenjeni v Egiptu kot vrtnina že pred 5000 leti. 400 let pr. n.
št. špargelj kot zdravilno rastlino v svojih zapisih prvič omenja Hipokrat, čeprav so ga
gojili že v stari Grčiji in starem Rimu. V Franciji so bili šparglji zelo priljubljeni v času
Ludvika XIV. V Evropi so jih v 16. stoletju gojili sprva samo na vrtovih in šele v 19.
stoletju se je gojenje preselilo tudi na njive (Černe in Kacjan Maršić, 2002).
Špargelj spada med enokaličnice; je zelnata trajnica iz družine beluševk (Asparagaceae).
Če v pridelavi šparglja nad rastiščem oblikujemo grebene, pridelamo beljene poganjke
šparglja, ki jih imenujemo beluši (Lešić in sod., 2004).
1.1 VZROK ZA RAZISKAVO
V naši družini se ukvarjamo s tržno pridelavo šparglja, ki poteka na 0,3 ha. Naši kupci nas
vsako leto kak teden ali dva, preden začnemo sezono pobiranja, sprašujejo, ali že imamo
šparglje. Tako smo se odločili, da v diplomski raziskavi proučimo pomen prekrivanja tal in
rastlin za pospešitev rasti šparglja ter vpliv na rast, razvoj in pridelek šparglja. Zanimalo
nas je, ali in koliko prej lahko s prekrivanjem tal zagotovimo zgodnejši pridelek.
Prekrivanje smo izvedli tako, da smo s polipropilensko prekrivko prekrili rastline oz. smo
postavili nizke tunele in jih prekrili s polipropilensko prekrivko v času pred začetkom
pobiranja poganjkov. Ugotavljali smo vpliv na zgodnost in količino pridelka.
Prekrivanje tal vpliva na talno temperaturo, od katere je odvisen začetek odganjanja brstov
v špargljišču. Predvidevamo, da bomo z uporabo dveh oblik prekrivanja tal in rastlin
(neposredno prekrivanje in nizki tuneli) vplivali na hitrejše ogrevanje tal in s tem pospešili
začetek odganjanja poganjkov.
1.2 NAMEN RAZISKAVE
Predvidevamo, da bomo na osnovi zbranih podatkov lahko podali informacijo o
uporabnosti ukrepov za pospeševanje rasti in njihov vpliv na zgodnost pridelka, kar bo
koristilo slovenskim pridelovalcem zelenega šparglja.
1.3 DELOVNA HIPOTEZA
Domnevamo, da bo prekrivanje tal in postavitev nizkih tunelov vplivalo na dvig talne
temperature in ustvarilo ugodnejšo mikroklimo za odganjanje rastlin in s tem pospešilo rast
rastlin. Pričakujemo zgodnejše pobiranje poganjkov šparglja in s tem večji skupni pridelek.
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2 PREGLED OBJAV
2.1 SISTEMATIKA
Po botanični klasifikaciji uvrščamo špargelj v:
Kraljestvo: Plantea (rastline).
Deblo: Magnoliophyta (semenke).
Razred: Liliopsida (enokaličnice).
Red: Asparagales (beluševci).
Družina: Asparagaceae (beluševke).
Rod: Asparagus (beluš).
Vrsta: Asparagus officinalis L. (navadni špargelj).
Pri nas najdemo 4 vrste šparglja, ki rastejo v naravi (Martinčič in sod., 1999). To so:
- Asparagus tenuifolius Lam. – lasasti špargelj,
- Asparagus maritimus L. Mill. – obmorski špargelj,
- Asparagus acutifolius L. – ostrolistni špargelj in
- Asparagus officinalis L. – navadni špargelj.
Navadni špargelj se prideluje v nasadih za pridelavo zelenega in beljenega šparglja,
ostrolistnega pa poznamo tudi pod imenom divji špargelj, ki ga pri nas nabiramo
samoniklega predvsem na Primorskem (Martinčič in sod., 1999; Vidic, 2005).
2.2 MORFOLOŠKE ZNAČILNOSTI NAVADNEGA ŠPARGLJA
Špargelj se uvršča med trajnice, saj lahko na istem mestu raste tudi do 20 let (Lešić in sod.,
2004).
Rizom, podzemno steblo ali korenika, raste vodoravno in se zaradi kratkih internodijev
razrašča simpodialno. Rizom razvije na spodnji strani korenine, v katerih shranjuje
rezervne snovi, na zgornji pa iz spečih brstov poženejo poganjki, ki jih imenujemo tudi
preobraženi brsti. Glavne, okroglaste in lasaste korenine sestavljajo koreninski sistem
šparglja. Rezervne korenine se obnavljajo na vsake tri leta, ko se nad prejšnjimi, ki v
tretjem letu propadejo, razvijejo nove, kar povzroča dvigovanje rastline proti površju
(Vidic, 2005), zato ga vedno sadimo v jarke, globoke vsaj 25 - 30 cm.
V nasadu šparglja so lahko ženske in moške rastline. Ženske rastline imajo debelejše
poganjke kot moške, vendar jih je manj, moške pa dajejo večji pridelek. Plodovi so jagode
v velikosti graha, ki so opečnate barve; v eni je od tri do šest okroglih črnih semen (Lešić
in sod., 2004).
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V prvem letu se iz rizoma razvije do šest poganjkov s koreninami. Mladi poganjki se
razvijejo v nadzemni del, ki v novembru propade, spomladi pa iz brstov poženejo novi,
mladi poganjki, ki jih od tretjega leta po zasaditvi režemo za trg (Vidic, 2005).
Število poganjkov, ki odženejo vsako leto na novo, se od tretjega leta nasada do desetega
leta povečuje. Od 10. do 15. leta starosti nasada ostaja število poganjkov konstantno; nato
se zmanjšuje, dokler rastlina ne propade. Poganjki šparglja zrastejo tudi do dva metra
visoko; od drugega ali tretjega leta naprej se na njih razvijejo cvetovi. Mladi poganjki so
beli, če so pokriti s črno folijo ali če rastejo pod grebeni, zasuti z zemljo, sicer pa so zeleni
(Černe, 2002; Osvald in Kogoj-Osvald, 2005).
2.3 ZGODOVINA, IZVOR IN RAZŠIRJENOST
Špargelj izvira iz Male Azije, iz območja ob Črnem morju. Prvič so šparglje kot vrtnino
omenjali pred 5000 leti v Egiptu. V zgodovini so jih uporabljali že Kitajci, Perzijci, Grki,
Rimljani. V Evropo so jih prinesli Rimljani; z njihovim propadom je pošlo tudi zanimanje
za šparglje, ki so se ohranili le v vrtovih samostanov. Ljudje so šparglje gojili kot okrasno
rastlino. V srednjem veku je špargelj dobil ime kraljevska vrtnina, saj se je pojavil na
jedilniku kraljev, vojvod, knezov in plemičev. V Evropi se špargelj prideluje od 16.
stoletja, na njivah pa od 18. stoletja naprej (Černe in Kacjan Maršić, 2002; Vidic, 2005).
V Sloveniji naj bi šparglje gojili že pred in med obema vojnama, a so po drugi svetovni
vojni izginili z njiv in jedilnikov. Kasneje so si jih lahko privoščili le premožnejši kupci.
Konec 80. let se je začelo obujanje pridelave šparglja v Sloveniji, najprej na Primorskem.
Leta 1998 je bilo ustanovljeno Združenje pridelovalcev špargljev Slovenije z namenom
spodbujanja pridelave. Sedaj se šparglji pridelujejo po vsej Sloveniji (Černe in Kacjan
Maršić, 2002; Vidic, 2005). Po podatkih SURS-a je bilo v Sloveniji leta 2011 30 ha
nasadov špargljev, leta 2017 in 2018 pa 54 ha (SURS, 2019).
V svetu gojijo špargelj v vseh zmernih in toplejših območjih v Evropi in ZDA, Aziji, južni
Ameriki, Oceaniji. V najmanj 62 državah na svetu gojijo šparglje in vse razen desetih
povečujejo obseg pridelave ali vzdržujejo število površin konstantno. V Afriki, Aziji in
južni Ameriki prevladujejo nasadi zelenega šparglja. V Evropi prevladuje beljen špargelj
ali beluš; severna Amerika ima samo zelen špargelj; v Oceaniji je nekaj malega belušev;
večinoma je na njivah zeleni špargelj (Benson, 2012). Po podatkih Organizacije za
prehrano in kmetijstvo je bilo leta 2017 na svetu 1.559.426 ha površin, namenjenih tržni
pridelavi šparglja (FAOSTAT, 2019).
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2.4 HRANILNA VREDNOST, KEMIČNA SESTAVA IN ZDRAVILNOST
NAVADNEGA ŠPARGLJA
Danes poznamo špargelj kot delikatesno vrtnino; na začetku pa je bil špargelj poznan kot
zdravilna rastlina. Zaradi velike vsebnosti mineralov in vitaminov se veliko uporablja pri
dietah (Černe in Kacjan Maršić, 2002; Vidic, 2005).
2.4.1 Hranilna vrednost in kemična sestava
Šparglji so zelo nizkokalorična vrtnina. 100 g špargljev ima le 75,3 kJ (18 kcal), od tega je
30,5 kJ (7,3 kcal) iz ogljikovih hidratov, 30,1 kJ (7,2 kcal) iz beljakovin in 14,7 kJ (3,5
kcal) iz maščob (Černe in Kacjan Maršić, 2002; Vidic, 2005).
Povprečno mladi poganjki vsebujejo 92,9 % vode, 2,1 % beljakovin, 0,2 % maščob, 4,1 %
ogljikovih hidratov in 0,7 % mineralnih snovi. V 100 gramih očiščenih špargljev je: 280350 mg dušika, 187 - 280 mg kalija, 35 - 62 mg fosforja, 20 - 22 mg kalcija, 19 - 22 mg
magnezija, 2 - 5 mg natrija, 0,9 - 2,35 mg železa, 0,2 - 0,8 mg cinka in 0,25 - 0,3 mg
mangana. Več dušika, fosforja, magnezija in kalcija vsebuje vršiček poganjka. V špargljih
so vitamini C, B1, B2, B3, B5, provitamin A in v sledovih vitamina E in K. Citronska,
jabolčna, jantarna, fumarna, kina in izocitronska kislina so kisline, ki jih najdemo v
špargljih. V obeljenem šparglju je 10 % manj kislin kot v zelenem (Černe in Kacjan
Maršić, 2002; Vidic, 2005).
2.4.2 Zdravilnost
Na Kitajskem so 3000 let pred našim štetjem uporabljali šparglje za zdravljenje kašlja in
tumorjev. V starem Egiptu so zdravili bolezni jeter in ledvične bolezni, saj uravnavajo
delovanje jeter ter spodbujajo delovanje ledvic in izločanje vode. Šparglji delujejo kot
blago odvajalo. Zaradi pospeševanja nastajanja veznega tkiva so priporočljivi po
operacijah in ob okrevanju. Pri premočnem bitju srca delujejo kot pomirjevalo in okrepijo
delovanje srca. Pomagajo pri umski in telesni utrujenosti, vzbujajo tek, lajšajo težave pri
kroničnem bronhitisu, sladkorni bolezni, revmatizmu in zobobolu. Vsebujejo rutin, ki
zmanjša poškodbe po obsevanju, zato so dobri za bolnike z rakom. Semena priporočajo pri
lajšanju želodčnih krčev in bruhanju. Zaradi vsebnosti folne kisline so primerni za
nosečnice. Špargljev pa ne priporočajo pri nespečnosti, nervozi, ledvičnih kamnih, akutnih
vnetjih sklepov, sečil in prostate (Černe in Kacjan Maršić, 2002; Vidic, 2005).
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2.5 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA RAST IN RAZVOJ ŠPARGLJEV
Pravilna izbira lege je zelo pomembna pri zasnovi novega nasada šparglja. Za kakovosten
in količinsko zadovoljiv pridelek ter za dolgoživost nasada izbiramo sončne, južne lege in
kakovostno zemljišče. Novega nasada ne napravimo v bližini starega, da se izognemo
prenosu bolezni in škodljivcev; pazimo tudi na predhodni posevek (Černe, 2002).
2.5.1 Temperatura
Špargelj v rastni dobi dobro prenaša visoke temperature. Pozimi dobro razvit, globoko
posejan rizom, pokrit z zemljo in snegom, dobro prenaša nizke temperature, tudi pod -20
°C. Seme kali pri 25 °C; pri tej temperaturi v petih dneh vznikne 65 % semen. Še hitreje
kali pri temperaturi 30 °C, kjer vznikne 97 % semen. Sadike presajamo, ko so temperature
tal od 10 do 12 °C. Rast poganjkov je zelo odvisna od temperature; raste pri temperaturah
nad 10 °C. Če se temperature znižajo pod -3 °C, pride do poškodb na zelenem šparglju.
Temperatura 19 - 23 °C je optimalna za razvoj poganjkov; pri temperaturi nad 26 °C se
razvijejo tanjši, manj kakovostni poganjki. Pri nizkih temperaturah ali večjem nihanju
temperatur nastaja več lignina, kar pomeni, da poganjki hitreje olesenijo. Visoke
temperature preprečujejo nastajanje lignina, zato so poganjki bolj sočni in mehki. Na
količino pridelka vplivajo topla jesen in temperature v času rasti v prejšnjem letu, ko se na
rizomu oblikujejo brsti, iz katerih se bodo v prihodnjem letu razvili mladi poganjki –
šparglji (Černe, 2002; Osvald in Kogoj-Osvald, 2005).
2.5.2 Padavine
Na količino in kakovost pridelka odločilno vpliva količina padavin v prejšnjem letu.
Pomanjkanje vode junija, julija in avgusta napoveduje manjšo količino in slabšo kakovost
pridelka v prihodnjem letu. V zelo sušnem letu je potrebno namakati od julija do konca
avgusta. Slabše kot sušna in odcedna tla na rastline vpliva preveč vode, ki se zadržuje na
glinenih, slabo propustnih tleh, saj privede do propada rizoma in korenin zaradi bolezni, ki
se pojavijo ob presežku vode v tleh. Zato mora biti podtalnica vsaj en meter pod površjem,
kjer zasnujemo nasad šparglja (Černe, 2002).
2.5.3 Tla
Tla morajo biti strukturna, propustna, odcedna, dovolj zračna in topla. Špargelj je zelo
zahteven glede kakovosti zemljišča. Najboljša so peščena do peščeno-ilovnata tla; zeleni
špargelj uspeva tudi na bolj peščenih ali težjih tleh. Ker korenine zrastejo 1 - 5 m globoko,
ne sme biti nepropustnih plasti v talnem profilu. Najboljše je, če se pH vrednosti tal
gibljejo od 6 do 7. Pri nizkem pH se pojavi presežek aluminija in pride do izpiranja
magnezija. Če pa je pH višji od 7,5, pride do pomanjkanja mikroelementov. Vsebnost
humusa mora biti od 1 do 5 %, saj zagotavlja boljšo strukturo, pospešuje rast, vpliva na
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zgodnost; taka tla se tudi hitreje ogrejejo. Ko izbiramo tla, gledamo, da na zemljišču ni
trajnih plevelov, da prej ni bila posejana koruza (zaradi herbicidov), da niso rastle
gomoljnice ali metuljnice in da najmanj 10 do 12 let na tem zemljišču niso rastli šparglji
(Černe, 2002).
2.5.4 Kolobar
Šparglje gojimo v večjem obsegu na njivah, kjer smo prej pridelovali žita. Če so površine
zapleveljene s koreninskimi pleveli, je potrebno eno do dve leti pripravljati in čistiti
površine. Po žetvi žit trajne plevele uničimo in nato gojimo rastline za zeleni podor ali
plodovke, vendar pazimo, da zemlja ni zapleveljena. Zaradi utrujenosti tal šparglja 10 do
12 let ne gojimo na isti površini, saj pride do upada pridelka. Po šparglju na zemljišču
dobro rastejo češnje, višnje, slive, pesa, kapusnice, vendar je potrebno (zaradi zmanjšanja
zaloge humusa) tla pred zasnovo novega posevka pognojiti z organskimi gnojili (Černe,
2002) .
2.5.5 Potrebe po hranilih in gnojenje
Za dobro založenost s humusom, ki je potrebna za pridelavo špargljev, skrbimo z
dodajanjem organskih gnojil, s predposevki za zeleni podor ali z drugimi organskimi
gnojili. Če imajo tla manj kot 1 % humusa, dodamo 50 - 100 t/ha dobro preperelega
hlevskega gnoja. Če so tla boljše založena s humusom, dodamo 20-50 t/ha dobro
preperelega hlevskega gnoja. Na leto je potrebno dodati 10 t/ha dobro preperelega
hlevskega gnoja. Glede na analizo tal, ki je potrebna vsaka tri leta, dodajamo P, K, N, Mg
in Ca. Odvzem hranil s pridelkom 5 t/ha je 20 kg N, 7 kg P2O5, 22 kg K2O, kar je
razmeroma skromen odvzem. Na vodovarstvenih območjih moramo biti previdni z
dušičnimi gnojili zaradi spiranja nitrata v podtalje, zato mora biti uporaba gnojil
nadzorovana; N med rastjo naj bo dodan v več odmerkih. S setvijo facelije, ogrščice ali
oljne repice v avgustu pripomoremo k zmanjšanju nevarnosti spiranja N v podtalje. Tla, ki
so primerna za gojenje šparglja, naj bi imela po kemijski analizi tal: na 100 g 10-20 mg
P2O5, 15-25 mg K2O, 6-8 mg MgO, pH 5,5-7. Pri nizkem pH je potrebno dodati gnojila, ki
vsebujejo Ca (Černe, 2002).
2.6 UKREPI ZA ZGODNEJŠI PRIDELEK
Prekrivanje vrst ali grebenov s prozorno folijo zgodaj spomladi, ko špargljevi poganjki še
ne odganjajo, je eden od ukrepov za zgodnejši pridelek, saj se na ta način ogrejejo tla.
Zaradi prekrivanja se lahko začne pobirati do 14 dni prej kot na prostem. Če se v času rasti
poganjkov v maju temperatura poviša za 1 °C, se količina pridelka poveča za 0,17 t/ha.
Zemljišče se lahko ogreva tudi z lokalnim (talnim) ogrevanjem. Še eden od ukrepov za
zgodnejši pridelek je siljenje rizomov šparglja, ki so posajeni v visoke grede, napolnjene s
substratom. Na dnu visoke grede potekajo alkaten cevi, po katerih se pretaka topla voda za
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ogrevanje substrata, v katerega so posajeni rizomi (Osvald in Kogoj-Osvald, 2005; Černe,
2002).
O učinku postavitve nizkih tunelov na rast rastlin poroča tudi Anderson (2018), ki je v
poskusih z jagodami ugotovila, da so bili pod nizkimi tuneli večja povprečna maksimalna
temperatura, večja relativna zračna vlaga, večji pridelek na rastlino in tudi večja količina
tržnega pridelka glede na pridelavo na prostem. Kasneje, proti koncu sezone, ko so tunele
popolnoma zaprli, so bile razlike v temperaturi in relativni vlagi opazno večje kot na
prostem.
V Nemčiji pridelovalci špargljev grebene prekrivajo z različnimi folijami in tako z
ogrevanjem zemlje in uporabo zgodnejših sort podaljšajo sezono pobiranja pridelka
(Graefe, 2017).
2.7 TEHNOLOGIJE PRIDELAVE ŠPARGLJEV
Pridelovalci špargljev pridelujejo na prostem beljene šparglje v grebenih, ki jih oblikujejo
z nanašanjem zemlje, ali v tunelih, pokritih s črno folijo. Zelene šparglje pa pridelujejo na
ravni površini brez oblikovanih grebenov. V rastlinjakih in plastenjakih gojijo šparglje na
tleh ali v zabojih in visokih gredah, kjer je možno ogrevanje substrata. Če sta v zabojih
namesto zemlje šota in perlit, govorimo o hidroponskem načinu gojenja, ker rastline
oskrbujemo s hranilno raztopino (Černe, 2002).
2.7.1 Sadike
Največkrat pridelovalci špargljev nove nasade napravijo z uvoženimi sadikami. Lahko pa
si sadike pridelajo tudi sami. Seme sejejo aprila, naslednjo pomlad pa korenike izkopljejo
tik pred presajanjem. Za 1 ha pripravijo od 18.000 do 20.000 sadik na 1.200 m² obsežni
setvenici. Izbrati morajo zdrave in dobro razvite sadike. Dobro razvita, eno leto stara
sadika mora imeti najmanj 20 močno razvitih korenin, na rizomu 5 do 6 brstov in ne sme
biti poškodovana; pomembno je tudi, da je brez bolezni in da tehta najmanj 40 do 50 g
(Černe, 2002).
Mehanizirano presajanje 8 do 10 tednov starih sadik se je začelo širiti z gojenjem sadik v
gojitvenih ploščah. Te sadike presajajo od začetka maja do konca junija. Potrebno jih je
redno oskrbovati in namakati. Nasad, ki je zasnovan s sajenjem sadik, začne kasneje z
rodnostjo, vendar ima manjšo možnost okužbe z različnimi boleznimi. Možna je tudi
direktna setev na njivo, vendar je cena kakovostnega semena hibridov visoka, zato se tak
način pridelave sadik ne splača. Tudi stroški za oskrbo so večji, saj je potrebno po setvi
stalno namakanje in zagotavljanje primernih razmer za začetek razvoja (Černe, 2002;
Osvald in Kogoj-Osvald, 2005).
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2.7.2 Priprava zemlje in presajanje
Pri pripravi tal za postavitev nasada je potrebno biti zelo pazljiv. Za nov nasad je potrebno
zemljo pripraviti vsaj eno leto pred presajanjem ali pa že dve leti prej. Pri globoki obdelavi
tal samo zrahljamo podtalje; posamezne plasti morajo ostati na svojem mestu. Na lahkih
tleh lahko sadimo globlje kot na težjih. Če sadimo plitveje, spomladi prej režemo.
Posadimo na tako globino, da pri rezi ne poškodujemo vrha rizoma in da dobimo dovolj
dolge poganjke. Če je zeleni špargelj primerno globoko sejan, se mu vršiček kasneje odpre.
Pri ročnem sajenju skopljemo 25 - 30 cm globoke (težja tla 15 - 20 cm) in 30 - 40 cm
široke jarke. Na dno jarka nasujemo kompost, nanj postavimo sadike tako, da so obrnjene
v smer vrste in s poravnanimi koreninami ter vse skupaj pokrijemo z 10 cm zemlje. Pri
zelenem šparglju so medvrstne razdalje 120 - 180 cm, pri beljenem pa 180 - 240 cm. V
vrsti so razdalje pri zelenem šparglju 30 - 35 cm, pri beljenem pa 35 - 40 cm. Vrste so
obrnjene v smeri pogostih vetrov in smeri sever-jug zaradi osončenosti. Ob obdelavi
zemlje v prvem letu jarke postopoma zasipamo in zemljo zravnamo jeseni po tem, ko smo
odstranili nadzemne dele in jih sežgali (Černe, 2002).
2.7.3 Oskrba šparglijšča
Po sajenju je potrebno nasad redno okopavati, zalivati in po potrebi varovati pred
boleznimi in škodljivci. V tretjem letu je potrebno beljene šparglje grebeničiti; pri pridelavi
zelenega šparglja to ni potrebno. Jeseni v nasadu nadzemne poganjke in ostanke sežgemo,
da s tem očistimo nasad (Osvald in Kogoj-Osvald, 2005; Černe 2002).
2.7.4 Gojenje špargljev v rastlinjakih, plastenjakih in hidroponiki
Če pridelujemo špargelj v rastlinjakih ali plastenjakih, je medvrstna razdalja 1,1 - 1,3 m, v
vrsti pa 15 - 25 cm. Globina, na katero sadimo, je 22 cm. V neogrevanem plastenjaku
pobiramo od konca marca pa do sredine maja. Če so tla ogrevana na stalno temperaturo 18
- 20 °C, pobiramo že februarja. Tretje leto po sajenju silimo rizome že januarja. Silimo
lahko 6 let, nato pa se rastline preveč izčrpajo. V rastlinjakih in plastenjakih lahko gojimo
tudi v posodah, zabojih ali kontejnerjih. V ogrevanih rastlinjakih je pridelava možna tudi
pozimi (Černe, 2002).
2.7.5 Spravilo pridelka, kakovost, sortiranje in skladiščenje
Pobiranje špargljev se začne v tretjem ali četrtem letu starosti nasada. Šparglje se pobira v
obdobju od marca do junija; pobira se 20 do 25 cm dolge poganjke. V dveh mesecih se jih
pobira najmanj štiridesetkrat; pridelka je približno 4 do 10 t/ha. Beljene šparglje pri
grebeničenju spodrežemo s posebnim nožem. Bele poganjke špargljev, pokrite s črno
folijo, in zelene poganjke režemo, pri industrijski pridelavi pa kosimo s posebno pobiralno
napravo. Pridelek je med 0,5 do 1,5 kg poganjkov/m².
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Pridelek špargljev sortiramo po debelini in velikosti in sortirane poganjke vežemo v snope.
V uradnem listu je objavljen pravilnik o kakovosti špargljev, kjer so določeni trije
kakovostni razredi: ekstra, 1. in 2. kakovostni razred. Poganjkov s premerom, manjšim od
0,6 cm, ne prodajamo. Skladiščimo do dva tedna v hladilnici pri 1 °C in relativni vlagi,
višji od 95 %. Za daljše skladiščenje jih je potrebno konzervirati (Osvald in Kogoj-Osvald,
2005; Černe, 2002).
2.8 BOLEZNI IN ŠKODLJIVCI
V nadaljevanju so opisi bolezni, povzeti po Celar in Valič (2002); opisi škodljivcev so
povzeti po Pajmon (2002).
2.8.1 Bolezni
Bolezni lahko okužijo tako nadzemne kot podzemne dele špargljev in s tem oslabijo
vitalnost, produktivnost in dolgoživost nasada. Uporaba fitofarmacevtskih sredstev za
neposredno varstvo rastlin v pridelovalnih nasadih na mladih poganjkih največkrat ni
mogoča zaradi karenčne dobe, zato v pridelovalnih nasadih špargljev kemična sredstva
uporabljamo šele po končanem obdobju pobiranja.
2.8.1.1 Fuzarijske trohnobe korenik, korenin in stebel – fuzarioze (Fusarium spp.)
Povzročiteljici fuzarijske trohnobe korenik, korenin in stebel sta dve glivi iz rodu
Fusarium, F. moniliforme Sheld. in F. oxysporum f. sp. asparagi Cohen, ki ju najdemo v
tleh vseh pridelovalnih površin. Fuzarioze poleg šparglja okužujejo še številne vrste trav,
koruzo in druge enokaličnice. F. moniliforme Sheld. povzroča propadanje rizoma, korenin
in stebel. F. oxysporum f. sp. asparagi Cohen pa povzroča ožig kalčkov, koreninsko
trohnobo in propadanje sadik; optimalna temperatura za razvoj te glive je 28 °C. Prav tako
lahko povzroči venenje rastlin, kar je posledica zamašitve vodovodnih cevi. Glivi se dolgo
časa ohranita v tleh, saj lahko živita kot gniloživki. Največkrat ju najdemo na koreninah in
korenikah; špargelj lahko okužujeta preko ran ali rastnih vršičkov. Za okužbo s tema
glivama so dovzetnejše rastline, ki so doživele stres. Bolezen se pogosteje pojavlja v
peščenih tleh. Pred ali po vzniku okuženi poganjki venijo in propadejo. Zaradi trohnenja
okužene korenike in korenine postanejo votle. Bolezen lahko ob prerezu korenike ali
korenine opazimo kot rjavkasto rožnato obarvanje. Rumenenje ali rjavenje stebel se kaže
kot bolezensko znamenje nadzemnih delov. Zaradi bolezni življenjska moč korenike slabi
in na koncu vodi v propad. Počasno širjenje bolezni po nasadu lahko pripelje do
negospodarne pridelave špargljev.
Stebelno trohnobo povzroča tudi gliva Fusarium culmorum Wm. G. Sm. Sacc. Stebla
kažejo znake odmiranja in porumenijo tik pod ali nad tlemi; tkivo, ki je pod temi madeži,
je mehko in gnilo, rožnato do rdečkasto obarvano; poganjki se z lahkoto razcefrajo.
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Rastline venejo in odmirajo kot posledica širjenja glive navzgor v poganjkih. Tudi ta gliva
živi v tleh, ima visoko toleranco proti abiotičnim vplivom in do globine pol metra lahko
več let preživi nepoškodovana. Gliva pride v rastlino skozi rane in se močneje širi po njej
navzgor kot navzdol. Za glivo so ugodnejša toplejša, peščena tla.
Boleznim, ki jih povzročajo glive iz rodu Fusarium, se zaradi njihove prisotnosti v tleh na
skoraj vseh pridelovalnih površinah ni mogoče izogniti. Zato je varstvo usmerjeno k
zmanjševanju okužb mladih korenik in k izvajanju ukrepov za povečevanje življenjske
moči korenin in posledično dolgo življenjsko dobo špargljišča. Pomembno je, da novega
nasada ne zasnujemo na tleh, kjer so že kdaj prej rastli šparglji, saj so tam fuzarioze
številčnejše in se kljub pomanjkanju gostiteljske rastline lahko tam ohranijo zelo dolgo. Za
setev vedno uporabimo razkuženo seme. Zaradi večje dovzetnosti slabotnih korenik za
okužbe pri izbiri za saditev izberemo le krepke in vitalne korenike. Mlade rastline
varujemo pred kakršnim koli stresom, kot so predčasno prvo pobiranje poganjkov,
predolgo obdobje pobiranja, poškodbe zaradi bolezni in škodljivcev, zapleveljenost nasada,
mehanične poškodbe, slaba odcednost tal, kislost tal, suša, poškodbe zaradi
fitofarmacevtskih sredstev, gnojil in drugih snovi, ki jih dodajamo tlom, nerodovitna in
slabo gnojena tla, zbitost tal. Pomembno je, da sejemo/sadimo odporne ali vsaj tolerantne
sorte.
2.8.1.2 Beluševa rja (Puccinia asparagi De Candolle)
Življenjski krog glive, ki povzroča beluševo rjo, je zelo zapleten; sestavlja ga več stadijev.
Spomladi vznikle poganjke okužijo bazidiospore, razvite na kalečih televtosporah, ki so
prezimile na ostankih okuženih rastlin. Na spodnjem delu stebelca se od aprila do julija
formirajo majhne pege, ki so na začetku svetlo zelene barve, ob poku povrhnjice pa se
pokažejo oranžna trosišča, trosi, ki se oblikujejo in ponovno okužijo špargelj. Neprestana
vlažnost šparglja nekaj ur prispeva k uspešnosti okužbe. Od 12 do 14 dni po uspešni
ponovni okužbi se na rastlini pojavijo rjava ležišča letnih trosov, ki širijo okužbo po in med
nasadi. Kasneje se razvijejo trosišča zimskih trosov črne barve; s temi se gliva ohranja do
naslednje rastne dobe. Zdravi nasadi so do oktobra oziroma do prve jesenske slane zeleni.
Okužene rastline pa se avgusta in septembra predčasno posušijo, kar se pozna tudi na
pridelku naslednje leto, saj se zaradi tega v podzemnih delih ne uskladišči dovolj rezervnih
snovi. Močan pojav rje lahko pridelek v naslednjem letu zmanjša celo za polovico. Rja
lahko močno oslabi korenike in posledično produktivnost in življenjsko dobo nasada, če se
močne okužbe pojavljajo več let zapored. Za varstvo nasada poskrbimo s tem, da nova
špargljišča naredimo daleč stran od starih in v okolici odstranjujemo samonikli špargelj. Za
zmanjšanje infekcijskega potenciala glive po koncu vegetacije odrežemo nadzemne dele in
jih sežgemo. Sadimo odporne sorte in pravilno gnojimo. Neposredno lahko špargelj
varujemo pred okužbo s fungicidi. Mlade nasade praviloma škropimo prej, maja, starejše
pa po koncu pobiranja, konec junija.
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2.8.1.3 Siva plesen (Botrytis cinerea Persoon)
Bolezen povzroča rjavenje spodnjih stranskih poganjkov in se običajno pojavi poleti.
Toplo in vlažno vreme pripomoreta k hitrejšemu razvoju sive plesni. Polifagna gliva, ki
povzroča to bolezen, okužuje še številne gojene in tudi samonikle rastlinske vrste. Siva
plesen se najprej pojavi na starejših cvetovih ali stranskih poganjkih, ki so poškodovani. V
nasadu se trosi širijo z vetrom in dežjem. Rumenorjave pege s temnorjavim robom so
večkrat obdane s svetlejšim kolobarjem. Razmnoževalni organi se razvijejo v puhastih
šopih znotraj peg. Če je vreme zelo oblačno in zelo vlažno, lahko novi poganjki
popolnoma propadejo; vršiček se najprej povesi in barva se spremeni v rjavo do črno;
pogosto se razvije siva puhasta plesniva prevleka. Varstvo izvajamo z zmanjševanjem
vlage v nasadu, pravilnim gnojenjem in uporabo fungicidov.
2.8.1.4 Vijolična pegavost šparglja (Stemphylium botryosum Wallr.)
Najprej se bolezenski znaki pokažejo na poganjkih kot drobne rjavo do vijolične pege, ki
imajo sivo sredino. Pege kvarijo videz poganjkov in s tem znižujejo tržno ceno. Na
razvejanih poganjkih vijolična pegavost povzroči največ škode; zaradi teh poškodb pride
do zmanjšanja transporta rezervnih snovi v podzemne organe in posledice se pokažejo
naslednje leto v zmanjšanem pridelku. Spomladi okužbo pospešuje hladno in vlažno
vreme. Gliva prodre v rastlino preko ran ali listnih rež. Če so rastline vlažne vsaj 12 ur, je
okužba lahko uspešna. Gliva povzročiteljica vijolične pegavosti šparglja prezimi na
ostankih okuženih rastlin. Varstvo zagotavljamo z odstranjevanjem okuženih rastlin,
sajenjem odpornejših sort in z uporabo fungicidov.
2.8.1.5 Vijoličasta morilka korenin (Rhizoctonia violaceae Tulasne)
Ta bolezen je najnevarnejša glivična bolezen šparglja. Polifagna gliva okužuje številne
gojene in samonikle rastline. Za okužbe je kriv micelij, ki se na saprofitski način zelo
dolgo časa ohranja na rastlinskih ostankih v tleh. Gliva okužuje predvsem korenine.
Okužen del rastline je nekoliko uleknjen in prekrit s hifami glive; zaradi direktnega
delovanja glive začne rastlina gniti. Nadzemni deli začnejo rumeniti in se sušiti. Od samo
ene okužene rastline na začetku se bolezen širi v krogu približno en meter na leto. Če pa
pride do sočasne okužbe še s fuzariozami, je širjenje bolezni hitrejše. Pomembni so ukrepi
rastlinske higiene, saj direktno zatiranje ni možno.
2.8.1.6 Viroze
Nekateri virusi, ki okužujejo špargelj, povzročajo zakrnelost, oslabelost in odmiranje ter
razne mozaike. Virusi oslabelosti in odmiranja šparglja so AV-1, AV-2, TSV. Vsi ti virusi
rastlinam jemljejo življenjsko moč in produktivnost. Rastline, okužene s TSV (Tobacco
streak virus), so zakrnele in imajo manjše poganjke. Šparglji, okuženi z AV-1, AV-2,
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imajo zmanjšano rast za približno 20 %. Če pa je rastlina hkrati okužena z obema
virusoma, propade po dveh do treh letih od okužbe. Tudi nekateri drugi povzročitelji lahko
privedejo do podobnih bolezenskih znakov, predvsem fuzarioze. Razbarvanja zelenih
delov rastlin v obliki mozaika naj bi povzročal AV-3. Za zatiranje virusnih okužb ni
učinkovitih načinov.
2.8.2 Škodljivci
V Sloveniji ni veliko škodljivcev, ki bi imeli pomemben vpliv na zmanjšanje količine in
kvaliteto pridelka. Intenzivnejša pridelava na večjih površinah pa bi lahko do zdaj manj
pomembnim škodljivcem omogočila ugodnejše pogoje za razvoj in prerazmnožitev. Za
slovenske pridelovalce je najpomembnejša beluševa muha, saj povzroča največjo škodo.
2.8.2.1 Beluševa muha (Platyparea poeciloptera)
Beluševa muha je temnorjave barve, velika 6 do 8 mm, in ima na prozornih krilih značilno
cikcakasto rjavo progo. Ličinke so brez nog, rumenkasto bele barve, velikosti do 10 mm in
so zašiljene v sprednjem delu. Muha prezimi v stadiju bube in ima eno generacijo letno.
Od aprila do junija odrasle samice letajo in posamezno ležejo približno 60 jajčec v mehke
dele poganjkov. Izlegle ličinke vrtajo po rastlini navzdol proti koreninam in se v juniju
zabubijo pri koreninskem vratu in tam prezimijo. Več ličink in bub lahko napade eno
rastlino in taka rastlina ima nepravilno rast, se krivi, rumeni, vene in na koncu propade. Če
napadeni poganjek prerežemo, vidimo rove, ki potekajo vse do korenin. Na takih
poganjkih se lahko razvijejo tudi glivične bolezni. Beluševa muha povzroča največ škode v
mladih nasadih, neprimernih za rez. Prav z rezjo poganjkov uničimo veliko jajčec in ličink,
poganjke izrezujemo čim globlje in jih sežgemo. Ta ukrep je potrebno izvajati predvsem v
prvih dveh letih od naprave nasada, saj se drugače beluševa muha pogosto prerazmnoži.
Samicam lahko preprečimo odlaganje jajčec na več načinov: s prekrivanjem rastlin ali
grebenov konec aprila s folijo ali naoljenim nepremočljivim papirjem, s posipavanjem od
rose vlažnih poganjkov z lesnim pepelom. Za zatiranje beluševe muhe imamo tudi
fitofarmacevtska sredstva.
2.8.2.2 Lisasta beluševka (Crioceris asparagi) in pikčasta beluševka (Crioceris
duodecimpunctata)
Pri obeh vrstah beluševk hrošč meri od 5 do 7 mm, a se razlikujeta po barvi.
Lisasta beluševka ima glavo in prvi par kril zelenkasto modre barve; na prvem paru kril
ima šest rumenkasto belih lis; nadvratni ščit je rdečkasto rjave barve. 6 do 7 mm dolga
odrasla ličinka je sivo-zelena in ima črno glavo. Temna, podolgovato ovalna jajčeca merijo
nekje 2 mm. Pikčasta beluševka pa je opečnato rdeča; na krilih ima simetrično razporejenih
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dvanajst črnih pik; na vsaki pokrovki po šest. Ličinka je rjavkasto oranžne barve z
rumenkasto glavo. Jajčeca so temna.
Letno imata obe beluševki po dve generaciji. Odrasli hrošči prezimijo pod lubjem, pod
rastlinskimi ostanki ali na ostankih visoko odrezanih špargljevih steblih. Hrošči lisaste
beluševke se pojavijo že v aprilu, nekaj dni prej kot hrošči pikčaste beluševke, saj ta
potrebuje nekoliko več toplote. V maju samice odložijo do 100 jajčec. Lisasta beluševka
jajčeca odloži v vrsti, da visijo z rastline. Pikčasta beluševka pa jih posamezno prilepi po
dolgem. Ličinke se po tem, ko se izležejo, dva do tri tedne hranijo in se nato plitvo
zabubijo v tla in čez tri tedne se pojavi nova generacija hroščev. Škodo povzročajo ličinke
in odrasli hrošči, ki so zlasti škodljivi v mladih nasadih. Če je napad močan, lahko uničijo
rastline. V Sloveniji običajno zatiranje ni potrebno; v tujini po potrebi priporočajo nekatere
piretroide. V manjših nasadih lahko hrošče uničimo mehansko: v zgodnjih jutranjih urah
jih stresemo z rastlin in uničimo. Nasadi ne smejo biti zapleveljeni, saj samice odlagajo
jajčeca tudi na nekatere plevele.
2.8.2.3 Parahypopta (Hypopta) caestrum
Parahypopta caestrum je metulj iz družine Cossidae, ki ga pri nas nekateri imenujejo
belušev koreninar. Ima dva para kril z razponom od 3 do 4 cm; prvi je rumenobele barve,
zadnji pa rjave. Do 4,5 cm velika rumenkasta gosenica je neprijetnega vonja. Letno ima
eno generacijo; neodrasle gosenice prezimijo v tleh v poganjkih. Spomladi se prehranjujejo
v poganjku, dokler niso razvite, nato pa zapustijo rastline in se zabubijo v tla. Ker se
zabubijo plitvo v tleh, vrh kokona pogosto štrli iz tal. Nekje po mesecu dni izleti metulj.
Samice po kopulaciji okoli koreninskega vratu odložijo jajčeca. 3 do 4 tedne kasneje se
pojavijo gosenice in se do prezimitve prehranjujejo. Škodo povzroča na užitnih podzemnih
poganjkih. Škodljivec napada tako samonikle kot gojene šparglje. S pobiranjem in
uničevanjem kokonov in gosenic zmanjšujemo populacijo škodljivca. Če je napad
močnejši, je potrebno pohiteti z zgodnjo rezjo in spravilom pridelka, nato pa nasad v
desetdnevnih presledkih dva- do trikrat poškropiti ali zaliti.

Smolnikar E. Pomen prekrivanja tal v pridelavi … (Asparagus officinalis L.) za rast, razvoj in pridelek.
Dipl. delo (VS). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2019

14

2.9 GOSPODARNOST PRIDELAVE
Čeprav je danes špargelj pri nas dodobra uveljavljen, pa ga slovenski trg do konca 80. let
prejšnjega stoletja ni poznal. Na gospodarsko uspešnost pridelave ima trg odločujoč vpliv
(ponudba, cene, odprtost trga). Spremenljivi stroški so vezani na pridelavo in so
neposredno odvisni od nje. Vrednost naprave nasada zelenih špargljev je 15 - 20 % večja
kot pri obeljenih. Iz kalkulacije je možno razbrati, da je potreben velik vložek denarja, ki
naj bi se povrnil v sedmih rodnih letih; največji strošek predstavljajo sadike (Sotlar, 2002).
Strokovnjaki priporočajo na začetku manjši nasad v velikosti do 30 arov za lokalni trg in
nato pa postopno povečanje nasada. V prvem letu so skupni stroški od priprave zemljišča
naprej in do konca oskrbe okoli 16.000 evrov na hektar. Proizvodni stroški pri nas znašajo
od 5 do 5,5 evrov na kilogram pridelka. Na hektar je nekje 4 do 5 ton pridelka na leto, v
Sloveniji je povprečna letina 300 ton. Strokovnjaki svetujejo ceno 5 evrov pri prodaji na
debelo, 6 na drobno, 7 na kmetiji in 8 evrov na kilogram pri prodaji na tržnici. Pri nas
šparglji držijo ceno celo sezono, za razliko od tujine, kjer cena niha. V Sloveniji bi lahko
povečali število nasadov, saj je lokalna pridelava majhna in se kupci čedalje bolj zavedajo
kakovosti svežih lokalno pridelanih špargljev (Šubic, 2017).
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3 MATERIAL IN METODE
3.1 MATERIAL
Material, ki smo ga potrebovali za izvedbo poskusa:
-polipropilenska prekrivka,
-polietilenska folija,
-plastični loki,
-nož,
-posoda,
-tehtnica,
-meter,
-ravnilo,
-kljunasto merilo,
-merilci temperature zraka in zračne vlage (DL-121TH, Voltcraft),
-merilec temperature tal (Greisinger GMH 3750),
-razpredelnica za vpisovanje rezultatov.
3.1.1 Opis sorte
'Dariana' je srednje zgodna sorta, primerna za gojenje tako beljenih kot zelenih poganjkov.
Krhki poganjki so srednje debeli do debeli, z dobro sklenjenim vršičkom in odličnim
okusom. Sorta je dobro odporna proti več boleznim nadzemnih delov, in sicer zaradi višje
rasti rastlin nastane precej zračen sklop. Zaradi velike prilagodljivosti dobro raste na
različnih tipih tal in v različnih klimatskih razmerah. Dobre lastnosti sorte omogočajo
doseganje visokega pridelka (Sorte špargljev, 2019).
3.2 METODE
3.2.1 Opis poskusa
Poskus se je izvajal na obstoječem špargljišču za pridelavo zelenih špargljev na območju
Moravč (slika 3). V poskus smo vključili dve obravnavanji, prekrivanje nasada in
nepokrite vrste. Prekrivanje nasada smo izvedli tako, da smo sprva prekrili tla neposredno
s polipropilensko prekrivko, po začetku odganjanja poganjkov pa prekrili nasad z nizkim
tunelom nad vrsticami špargljišča. Pri nepokritem obravnavanju špargljišče ni bilo pokrito.
Poskus smo izvedli v 4 ponovitvah. Pri vsaki ponovitvi smo imeli po 10 rastlin. Razdalje
med rastlinami so bile 33 cm v vrsti in 2 m med vrstami. Velikost posamezne parcele je
torej bila: 3,3 m (0,33 m × 10 rastlin) × 2,0 m = 6,6 m2. 6. marca 2017 je bil v nasadu
obdelan medvrstni prostor. Tla so bila neposredno prekrita s polipropilensko prekrivko od
začetka marca do vznika prvih poganjkov; nato smo prekrivko odstranili. Od začetka
marca 2017 so bili postavljeni tudi nizki tuneli, prekriti s polietilensko prekrivko, visoki
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0,5 m in dolgi 5 m (slika 1). 3. aprila 2017 smo postavili merilce relativne vlage in
temperature zraka. V poskus je bila vključena sorta šparglja 'Dariana'. Meritve na rastlinah
(štejte poganjkov, meritve rasti) smo izvajali med 8. in 18. aprilom 2017 (slika 2).
3.2.2 Analiza tal
Vzorce za analizo tal smo pobrali v začetku marca pred postavitvijo nizkih tunelov.
Analiza tal je pokazala, da gre za srednje težka, dobro humozna (4,8 % organske snovi) tla,
ki so zmerno kisla (pH 6,2).
3.3 MERITVE
V obdobju izvajanja poskusa smo v nasadu merili temperaturo zraka in relativno vlago v
zraku (40 cm od tal) z merilci DL-121TH, Voltcraft. Temperaturo tal (na globini 10 cm)
smo merili z merilcem Greisinger GMH 3750. Na parcelah smo dvakrat dnevno šteli
poganjke in beležili število. Rezultate štetja poganjkov smo izrazili v številu poganjkov na
m2. Pri tem smo upoštevali velikost parcele, kar pomeni, da smo število preštetih
poganjkov na parcelo delili z velikostjo parcele (3,3 m × 2,0 m= 6,6 m2). Na vsaki
parcelici smo štiri poganjke pri tleh označili, okrog poganjkov smo položili elastike
različnih barv (bele, rdeče, rumene in zelene). Vsak dan smo pomerili njihovo višino ter s
tem sledili, kako hitro rastejo. Ko so bili primerni za rez, smo poganjke odrezali, jim
izmerili višino, premer in stehtali njihovo maso. Vsak odrezan poganjek smo posamično
položili na mizo in z ravnilom izmerili višino. Na višini 5 cm smo s kljunastim merilom
izmerili premer poganjkov. Nato pa smo vsak poganjek položili na tehtnico in mu izmerili
maso. Vse meritve smo sproti vpisovali v razpredelnico.
3.4 STATISTIČNA ANALIZA
Dobljene podatke meritev smo obdelali s programom Microsoft Excel, kamor smo najprej
v preglednice vnesli podatke. Za temperaturo zraka, relativno zračno vlago, temperaturo
tal, višino poganjkov, maso poganjkov in premer poganjkov, smo izračunali povprečne
vrednosti ter poiskali največje oziroma najmanjše vrednosti. Povprečni višini poganjkov,
masi pobranih poganjkov in povprečnem premeru poganjkov pa smo izračunali tudi
standardno napako. Za izračunu števila poganjkov/m2 in mase pobranih poganjkov/m2 smo
uporabili velikost posamezne parcele, ki je bila 3,3 m (0,33 m × 10 rastlin) × 2,0 m = 6,6
m2. S pomočjo programa smo izračune tudi grafično prikazali.
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Slika 1: Postavitev nizkih tunelov, marec 2017

Slika 3: Špargljišče, april 2017

Slika 2: Meritev rasti, april 2017
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4 REZULTATI
4.1 REZULTATI MERITEV OKOLJSKIH DEJAVNIKOV
4.1.1 Temperatura zraka in relativna zračna vlaga
Z merilci temperature zraka in relativne zračne vlage, ki so bili postavljeni na parcelah,
smo dobili podatke za izračun povprečnih temperatur zraka in relativne zračne vlage pod
tuneli ter na prostem (slika 4).

Slika 4: Povprečna temperatura zraka (°C) in relativna zračna vlaga (%) na prostem in pod nizkimi tuneli

Zanimalo nas je, kako so se gibale povprečne temperature zraka in relativna zračna vlaga v
10-dnevnem obdobju meritev, od 8. 4. do 18. 4. 2017. S slike 4 je razvidno, da so bile
povprečne dnevne temperature zraka pod tuneli višje kot na prostem. V povprečju se je
temperatura na prostem gibala med 4,9 °C in 15,6 °C, pod nizkim tunelom pa med 10,7 °C
in 30,3 °C; v povprečju so bile pod tuneli višje za 11,9 °C.
Pri relativni zračni vlagi lahko opazimo, da je bila na prostem ta med 62,3 % in 94,0 % in
pod nizkimi tuneli med 69,5 % in 93,6 %. Opazimo pa tudi, da je bila pri višjih
temperaturah višja relativna zračna vlaga pod tuneli (v povprečju 81,6 %) kot na prostem
(78,2 %) ter da se le-ta s padanjem temperature dviguje in obratno.
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4.1.2 Temperatura tal
Izmerjene temperature tal smo prikazali na spodnji sliki 5. Na sliki je dobro vidno, da so
temperature tal pod tuneli višje kot temperatura tal na prostem, v povprečju za 6,1 °C.
Temperatura tal na prostem se je gibala med 8,6 °C in 12,0 °C, pod nizkim tunelom pa
med 15,2 °C in 17,8 °C. Največja razlika je bila izmerjena 18. 4., in sicer je bila
temperatura tal pod tuneli za 6,8 °C višja kot na prostem. Najmanjša razlika med
temperaturama je bila izmerjena 9. 4., in sicer 5,3 °C.

Slika 5: Temperatura tal (°C) na pokritih in nepokritih tleh

4.2 REZULTATI MERITEV RASTLIN
4.2.1 Število rastočih poganjkov in število pobranih poganjkov
Število poganjkov smo pri posameznem obravnavanju prešteli dvakrat na dan, zjutraj in
zvečer. Rezultati števila poganjkov, ki smo jih prešteli na gredicah, prekritih z nizkim
tunelom in na prostem, so prikazani v preglednici 1.
Število poganjkov je bilo večje pri gojenju pod nizkimi tuneli glede na nepokrita tla. Kot je
razvidno iz preglednice 1, smo na nepokritih tleh začeli s pobiranjem poganjkov 6 dni
kasneje. S 6-dnevno zamudo smo na gredicah na prostem dosegli enako število poganjkov,
kot smo jih prešteli pri obravnavanju pod tunelom na začetku meritev. Število pobranih
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poganjkov po desetih dneh je bilo pri pokritih tleh 116, pri nepokritih pa 27, kar je le 25 %
od števila poganjkov, ki so zrastli na pokritih tleh.
Preglednica 1: Število poganjkov špargljev, gojenih na pokritih in nepokritih tleh, ter število pobranih
poganjkov po dnevih in skupaj v obdobju od 8. 4. 2017 do 18. 4. 2017 (število poganjkov/m²)
Pokrita tla
Datum

8. 04.
9. 04.
10. 04.
11. 04.
12. 04.
13. 04.
14. 04.
15. 04.
16. 04.
17. 04.
18. 04.

Število rastočih
poganjkov
ob 7h
7,6
9,7
12,0
14,5
17,3
17,7
17,6
19,1
19,2
18,3
18,8

ob 19h
8,3
10,9
13,0
16,5
18,6
18,9
18,5
20,3
18,8
18,6
17,9

Nepokrita tla
Število pobranih
poganjkov
ob 7h
0,0
0,0
0,0
2,1
1,7
2,3
2,1
0,0
1,1
0,5
0,9

ob 19h
0,0
0,0
0,0
1,1
0,6
1,4
0,6
1,8
0,9
0,0
0,6

Število rastočih
poganjkov
ob 7h
0,6
1,7
2,7
3,6
5,3
5,6
7,4
9,5
8,8
8,0
8,3

ob 19h
0,8
2,0
3,3
4,5
5,5
6,8
8,3
10,3
8,9
7,9
8,0

Število pobranih
poganjkov
ob 7h
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,7
0,0
0,3
0,5

ob 19h
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
1,2
0,0
0,0

Na sliki 6 je prikazano število poganjkov po obravnavanjih (na pokritih in nepokritih tleh)
ob meritvah zjutraj (ob 7 h) in zvečer (ob 19 h).

Slika 6: Povprečno število poganjkov/m², preštetih ob 7 h in 19 h, na pokritih in nepokritih tleh
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S slike 6 je razvidno, da je bilo ob večernem štetju običajno več preštetih poganjkov glede
na jutranje štetje. Razlike v številu poganjkov med jutranjim in večernim štetjem so bile
pod tunelom večje glede na nepokrita tla, kar kaže na hitrejšo rast poganjkov, verjetno
zaradi ugodnejše mikroklime oz. višje temperature zraka in tal. Prav tako lahko na sliki
opazimo, da je bil med 8. 4. in 18. 4. najbolj intenziven prirast novih poganjkov na pokritih
tleh, 8 (8. 4.) do 18 poganjkov/m2 (18. 4.) špargljev glede na nepokrita tla, kjer smo v 10
dneh merjenja prešteli med 1 (8. 4.) do 8 poganjkov/m2 (18. 4.).
4.2.2 Rast poganjkov
Rast poganjkov je bila merjena dvakrat dnevno, zjutraj in zvečer. V preglednici 2 so
rezultati meritev šestnajstih poganjkov, po štirje poganjki iz vsake ponovitve, iz
obravnavanja 'pokrito'. Lahko vidimo, da so bili na vseh ponovitvah 8. 4. vidni že vsaj
štirje poganjki na parcelo in da je bil poganjek, ko je dosegel primerno dolžino za trženje
(20 cm), v povprečju odrezan po šestih dneh rasti. Poganjek je od jutra do večera
povprečno zrastel za 1,75 cm in od večera do jutra za 1,68 cm. Največ so poganjki zrasli
čez dan 13. 4., in sicer v povprečju za 2,28 cm, najmanj pa na začetku meritev 8.4., in sicer
v povprečju za 1,21 cm. V povprečju je bila največja razlika v višini poganjkov, merjena
od večera do jutra, izmerjena ponoči z 12. 4. na 13. 4., in sicer v povprečju 2,15 cm.
Najmanjša razlika nočne rasti je opazna z 8. 4. na 9. 4., in sicer 1,07 cm.
V preglednici 3 so prikazani rezultati meritev poganjkov iz obravnavanja 'nepokrito', ki so
rastli na prostem, in sicer brez prekrivanja z nizkimi tuneli. Kot je razvidno iz preglednice
3, na začetku naših meritev, 8. 4., še niso bili na vseh ponovitvah zunaj vsaj štirje poganjki.
Poganjek je od jutra do večera povprečno zrasel za 1,74 cm, od večera do jutra pa za 1,35
cm. Najmanjšo povprečno razliko (0,85 cm) med višino, izmerjeno zjutraj in zvečer, so
imeli poganjki dne 9. 4., največjo pa 14. 4. (2,60 cm). Največjo razliko v višini v povprečju
smo izmerili pri poganjkih z 14. 4. (ob 19 h) na 15.4. (ob 7 h), in sicer za 2,06 cm,
najmanjšo (0,67 cm) pa z 9. 4. na 10. 4.
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Preglednica 2: Višina poganjkov (cm) v obravnavanju pod nizkimi tuneli (pokrito) v obdobju od 8. 4. 2017
do 18. 4. 2017; merjeno dvakrat dnevno, z rdečo barvo je označeno, pri kateri višini je bil poganjek odrezan
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18. 4. 2017; merjeno dvakrat dnevno; z rdečo barvo je označeno, pri kateri višini je bil poganjek odrezan
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Slika 7: Povprečna višina poganjkov (cm) in standardna napaka; merjeno na pokritih in nepokritih tleh, v
obdobju od 8. 4. do 18. 4. 2017

V povprečju so poganjki špargljev na tleh, prekritih z nizkimi tuneli, hitreje začeli z rastjo,
saj so na prvi dan meritev dosegli dolžino v povprečju 5,0 ±0,3 cm. Nato je bil njihov
prirast dokaj enakomeren; v povprečju so dnevno prirasli za 2,7 cm. V šestih dneh so
dosegli dolžino 20 cm, ki je primerna za trženje. Poganjki šparglja, ki niso bili pokriti, so
rastli počasneje in so na prvi dan meritev merili le 2,8 ±0,2 cm. Tudi njihov dnevni prirast
je bil manjši od špargljev, ki so rastli pod nizkim tunelom, in je bil v povprečju 1,5 cm. Za
doseganje tržne dolžine so potrebovali več kot 10 dni. V 10-dnevnem obdobju so dosegli
povprečno 17,8 ±0,9 cm, vendar v tem obdobju vsi šparglji niso dosegli tržne dolžine
(slika 7).
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4.2.3 Masa poganjkov
Maso poganjkov smo merili pri vsakem posameznem poganjku, ko smo ga odrezali (zjutraj
ali zvečer). V obdobju, ko smo izvajali meritve, od 8 .4. do 18. 4. 2017, smo na pokritih
tleh pobrali 244,5 g/m², na nepokritih pa 37,9 g/m². Posamezni poganjki na nepokritih tleh
so imeli maso od 5 do 15 g; povprečna masa poganjka je bila 9,1 g. Posamezni poganjki na
pokritih tleh so imeli maso od 4 do 35 g; masa poganjka je bila v povprečju 13,9 g.
Poganjki na pokritih tleh so tako imeli v povprečju za 4,8 g oz. 35 % večjo maso kot tisti
na prostem. Na sliki 8 lahko vidimo, kako se je razlikovala skupna masa pobranih
poganjkov na pokritih in nepokritih tleh, kjer je dobro razvidno, da je bila masa poganjkov
na m² večja na pokritih tleh.

Slika 8: Masa pobranih poganjkov (g/m²) in standardna napaka; merjeno na pokritih in nepokritih tleh v
obdobju od 8. 4. do 18. 4. 2017
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4.2.4 Premer poganjkov
Premer poganjkov smo izmerili poganjku, ko smo ga odrezali. Povprečen premer
poganjkov na pokritih tleh je bil 0,92 cm, poganjkov na nepokritih tleh pa 0,80 cm. To, da
so imeli poganjki na pokritih tleh povprečno večji premer, lahko vidimo tudi na sliki 9,
kjer lahko opazimo tudi, da so se premeri poganjkov na pokritih tleh med seboj bolj
razlikovali kot tisti na nepokritih, saj so premeri na pokritih tleh merili od 0,2 do 1,8 cm,
na nepokritih pa od 0,5 do 1,1 cm.

Slika 9: Povprečen premer poganjkov (cm) in standardna napaka; merjeno na pokritih in nepokritih tleh, v
obdobju od 8. 4. do 18. 4. 2017
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI
5.1 RAZPRAVA
Špargelj (Asparagus oficinallis L.) je vrtnina, ki jo pri nas gojimo v nasadih kot trajnico
zaradi mladih poganjkov, ki jih pobiramo v spomladanskem času. Špargelj izvira z
območja Črnega morja; njegova pridelava je razširjena predvsem v zmernih in toplejših
območjih po svetu. Ko se odločamo za postavitev nasada, je najbolje izbrati sončne, južne
lege, saj šparglji potrebujejo topla tla. Rastejo pri temperaturi nad 10 °C, optimalna
temperatura za rast špargljev pa je 19 - 23 °C (Černe, 2002; Osvald in Kogoj-Osvald,
2005).
Z našim poskusom, ki smo ga izvedli na obstoječem nasadu v občini Moravče, smo želeli
ugotoviti, kako prekrivanje tal s polipropilensko prekrivko in nizkimi tuneli iz polietilena
vpliva na temperature zraka, relativno zračno vlago, temperaturo tal in posledično na rast
poganjkov. Zanimalo nas je tudi, ali in koliko prej bi s tem ukrepom lahko imeli zgodnejši
pridelek.
V poskus je bila vključena srednje zgodna sorta šparglja 'Dariana'.
Pod nizkimi tuneli smo izmerili 11,9 °C višjo povprečno dnevno temperature zraka kot na
prostem, kar je ugotovila tudi Anderson (2018) v poskusu gojenja jagod pod nizkimi tuneli
iz različnih kritin. Ugotovila je, da so bile temperature pod nizkimi tuneli, ki so imeli
bočno zračenje, v povprečju 3 °C višje glede na temperature na prostem. Večje razlike v
temperaturi med pokritim in nepokritim obravnavanjem so ugotovili kasneje v rastni dobi,
ko so bili tuneli zaprti. V našem poskusu je bila povprečna dnevna temperatura pod tuneli,
ki so bili v času meritev zaprti, v povprečju višja za 11,9 °C kot temperatura na prostem.
To pomeni, da imamo v času, ko je na prostem 8 °C, pod tuneli optimalne razmere za rast
špargljev, saj temperatura naraste na 20 °C. Vendar pa lahko s prekrivanjem dosežemo tudi
nasproten učinek, saj se nam lahko v obdobju višjih zunanjih temperatur temperatura pod
tunelom dvigne previsoko, kar pospeši rast poganjkov, ki so zaradi hitre rasti tanki in
neprimerni za prodajo. Ugotavljamo, da se nam prekrivanje res izplača le za zgodnejši
začetek sezone, saj prekrivanje ni več smiselno, ko se temperature dvignejo na okoli 14 °C,
ker bi tako spodbudili rast tankih, netržnih poganjkov.
Relativna zračna vlaga je bila pod tuneli višja kot na prostem, dokler ni prišlo do padanja
zračnih temperatur. Takrat je bilo vlage na prostem nekoliko več kot pod tuneli.
S prekrivanjem tal smo želeli ugotoviti, za koliko se poviša temperatura tal ob prekrivanju
glede na temperature tal na prostem. Graefe (2017) navaja, da v Nemčiji s prekrivanjem tal
s folijo poskrbijo za dvig temperature in tako prej začnejo sezono pobiranja špargljev. Tudi
Heißner in sod. (2006) poročajo o pozitivnem vplivu višje temperature tal na rast in
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pridelek špargljev. Proučevali so, kako gretje grebenov vpliva na hitrost rasti poganjkov pri
dveh sortah beljenega šparglja, in ugotovili, da je dnevni prirast špargljev tesno povezan s
talno temperaturo. Šparglji so začeli z rastjo pri temperaturi tal 14 °C. Takrat je bil dnevni
prirast špargljev 8 g/rastlino. Z naraščanjem temperature na 20 °C se je dnevni prirast
povečal na 18 g/rastlino; pri temperaturi 24 °C je bil prirast 30 g/rastlino in pri temperaturi
26 °C je bil prirast 40 g/rastlino. Nadaljnje povečevanje temperature je negativno vplivalo
na kakovost špargljevih poganjkov, saj je prišlo do odpiranja glavic poganjka, kar
zmanjšuje njihovo tržno vrednost. Tudi v naši raziskavi se je pokazalo, da je temperatura
tal pod tuneli višja kot na prostem. Ugotovili smo, da je temperatura tal tako na prostem,
kot pod tuneli padala oz. se dvigala glede na temperature zraka. Temperatura tal je bila pod
tuneli v povprečju za 6 °C višja kot na prostem, tako da s pokrivanjem in višanjem
temperature tal spodbudimo hitrejši vznik poganjkov, kar se je pokazalo tudi pri številu
rastočih in pobranih poganjkov v našem poskusu. Na parcelah, ki so bile pokrite z nizkim
tunelom, so poganjki začeli z odganjanjem v povprečju 6 dni prej glede na nepokrita tla.
Če bi imeli zgodnejšo sorto, bi lahko sezono pobiranja začeli še prej. Sorta ‘Dariana’, ki
smo jo uporabili v našem poskusu, sodi med srednje zgodnje sorte.
Zaradi prekrivanja tal in s tem posledično višje temperature tal in zraka je bilo tudi število
poganjkov na pokritih tleh večje glede na nepokrita tla. Prav tako so na pokritih tleh
poganjki odganjali v večjem številu in bolj zgodaj, kar je pomenilo tudi hitrejšo rast do
velikosti, primerne za trženje. Domnevno zaradi višje temperature zraka in tal so pod tuneli
poganjki šparglja hitreje rastli kot tisti na nepokritih tleh ter so imeli v povprečju večjo
maso in premer poganjkov.

5.2 SKLEPI
Na podlagi rezultatov, dobljenih s poljskim poskusom, smo lahko zaključili, da:
• neposredno prekrivanje tal s polipropilensko prekrivko in prekrivanje z nizkimi
tuneli vpliva na dvig temperature tal, v povprečju za 6,1°C;
• prekrivanje z nizkimi tuneli vpliva na mikroklimo, ustvarja višjo relativno zračno
vlago (v povprečju za 3,4 %) in višjo temperaturo zraka, v povprečju za 11,9 °C
glede na razmere na nepokritih tleh;
• neposredno prekrivanje tal s polipropilensko prekrivko in prekrivanje z nizkimi
tuneli povzroči zgodnejši začetek odganjanja brstov za 6 dni;
• pri gojenju pod tuneli smo v času meritev pobrali do 18 poganjkov/m2, na prostem
pa le 8 poganjkov/m2;
• prekrivanje z nizkimi tuneli vpliva na hitrejšo rast poganjkov;
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• na pokritih delih nasada se pobiranje poganjkov začne prej kot na nepokritih delih
in zato se lahko posledično podaljša sezona pobiranja pridelka;
• poganjki na pokritih tleh so dosegali v povprečju 35 % večjo maso kot tisti na
nepokritih tleh, v povprečju za 4,8 g;
• premer poganjkov na pokritih tleh je bil v povprečju 0,92 cm, pri poganjkih na
nepokritih pa 0,80 cm;
• pridelek špargljev, pobranih v 10-dnevnem obdobju meritev, je bil na pokritih tleh
244,5 g/m², na nepokritih pa 37,9 g/m².

Smolnikar E. Pomen prekrivanja tal v pridelavi … (Asparagus officinalis L.) za rast, razvoj in pridelek.
Dipl. delo (VS). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2019

30

6 POVZETEK
Špargelj (Asparagus officinalis L.) izvira iz okolice Črnega morja in prednje Azije. Na
začetku je bil špargelj poznan kot zdravilna rastlina, danes pa ga poznamo kot odlično
vrtnino. Špargelj ali beluš spada med enokaličnice, je zelnata trajnica iz družine beluševk.
Pri nas najdemo 4 vrste šparglja, ki rastejo v naravi. Ostrolistni špargelj poznamo tudi z
imenom divji špargelj, ki ga pri nas nabiramo samoniklega predvsem na Primorskem;
navadni se uporablja v nasadih za gojenje. Ker kupci vsako leto pred začetkom sezone
pobiranja pri nas sprašujejo, ali že imamo šparglje, smo se odločili, da s poskusom
ugotovimo, kako prekrivanje tal vpliva na rast, razvoj in pridelek, ter ali in koliko prej
lahko s prekrivanjem tal zagotovimo pridelek.
V poskus smo vključili dve obravnavanji: prvo je bilo prekrivanje tal s polipropilensko
prekrivko in postavitvijo nizkih tunelov nad vrsticami špargljišča. Drugo obravnavanje pa
je bilo na nepokritih tleh. Tla so bila neposredno prekrita od začetka marca do vznika prvih
poganjkov; nato se je prekrivka odstranila. V poskus je bila vključena sorta šparglja
'Dariana'. Analiza tal, ki je bila opravljena pred sezono je pokazala, da gre za srednje težka,
dobro humozna, zmerno kisla tla. V 10-dnevnem obdobju meritev so bile povprečne
dnevne temperature zraka pod tuneli višje kot na prostem, v povprečju za 11,9 °C.
Relativna zračna vlaga je bila na prostem med 62,3 % in 94,0 % in pod nizkimi tuneli med
69,5 % in 93,6 %. Pri višjih temperaturah je bila višja relativna zračna vlaga pod tuneli.
Temperatura tal na prostem se je gibala med 8,6 °C in 12,0 °C, pod nizkim tunelom pa
med 15,2 °C in 17,8 °C. Število poganjkov je bilo večje pri gojenju pod nizkimi tuneli
glede na nepokrita tla. Število pobranih poganjkov po desetih dneh je bilo pri pokritih tleh
116, pri nepokritih pa 27. V povprečju so poganjki špargljev na prekritih tleh, hitreje začeli
z rastjo. Poganjki šparglja, ki so rastli pod nizkim tunelom so imeli tudi večji povprečni
dnevni prirast (2,7 cm), glede na poganjke na nepokritih tleh (1,5 cm). Poganjki na pokritih
tleh so imeli v povprečju za 4,8 g večjo maso kot tisti na nepokritih. Na pokritih tleh smo
pobrali 244,5 g/m², na nepokritih pa 37,9 g/m². Povprečen premer poganjkov na pokritih
tleh je bil 0,92 cm, poganjkov na nepokritih tleh pa 0,80 cm.
Preučili smo uporabnost postavitve nizkih tunelov in prekrivanje s polipropilensko
prekrivko pri pridelavi zelenega šparglja. Ugotovili smo, da prekrivanje tal vpliva na dvig
temperature tal, zaradi česar je domnevno prišlo do zgodnejšega začetka odganjanja brstov
v špargljišču. Prekrivanje z nizkimi tuneli ugodno vpliva na mikroklimo, ustvarja višjo
relativno zračno vlago in višjo temperaturo zraka, kar vpliva na hitrejšo rast poganjkov,
večjo maso in premer poganjkov. Tako smo potrdili našo hipotezo, da prekrivanje vrst ali
grebenov s prozorno polietilensko folijo pripomore k zgodnejšem odganjanju poganjkov in
s tem k podaljšanju sezone in hkrati večjemu pridelku.
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