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Namen raziskave je bilo ugotoviti razlike v pridelku in kakovosti čebulic (glavic
česna) pri sajenju dveh sort česna v dveh različnih terminih sajenja. Poskus smo
izvedli na Laboratorijskem polju Biotehniške fakultete v Ljubljani, od novembra
2017 do julija 2018. V poskus smo vključili špansko sorto 'Gardos' in slovensko
avtohtono sorto 'Ptujski spomladanski'. Poskus smo zasnovali z jesenskim in
spomladanskim terminom sajenja v 5-ih ponovitvah za vsako sorto. Pred sajenjem
smo na naključnih 11-ih vzorcih sadilnega materiala izvedli meritve mase in
premera glavic ter števila strokov v glavici. Po končani rastni dobi smo prešteli
število preživelih rastlin in izračunali delež preživetja, ki je pri obeh sortah znašal
89 %. Pridelek smo pobrali julija, ga stehtali in po enem mesecu sušenja, izvedli
enake meritve glavic kot na semenskem materialu. Ugotovili smo, da je bil največji
pridelek dosežen pri jesenskem terminu sajenja pri sorti 'Gardos' (13,0 t/ha), sledi
pridelek iste sorte spomladanskega termina sajenja (12,6 t/ha). Manjši pa je bil
pridelek sorte 'Ptujski', 7,6 t/ha pri jesenskem in 6,0 t/ha pri spomladanskem
terminu sajenja. Ugotovili smo razlike v masi glavic in številu strokov v glavici na
termin sajenja. Vpliv na maso glavic česna je imel le jesenski termin sajenja, saj se
je masa glavic glede na sadilni material, v tem terminu sajenja zmanjšala za 20 %
pri sorti 'Gardos' in za 25 % pri sorti 'Ptujski spomladanski'. Termin sajenja je
vplival tudi na število strokov v glavici česna. Glede na sadilni material so imele
glavice sorte 'Gardos' 35 % manjše število strokov pri jesenskem terminu. Glavice
sorte 'Ptujski spomladanski' pa 38 % manjše pri spomladanskem terminu sajenja.

Švab Z. Pridelek in kakovost čebulic česna (Allium sativum L.) glede na termin sajenja.
Dipl. delo (VS). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2020

IV

KEY WORDS DOCUMENTATION
ND
DC
CX
AU
AA
PP
PB
PY
TI
DT
NO
LA
AL
AB

Dv1
UDC 635.262:631.526.32:631.53.04:631.559(043.2)
Allium sativum, garlic, cultivar, planting date, crop production, yield quantity
ŠVAB, Zala
KACJAN MARŠIČ, Nina (supervisor)
SI-1000 Ljubljana, Jamnikarjeva 101
University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Agronomy,
Professional Study Programme in Agriculture - Agronomy and Horticulture
2020
YIELD AND QUALITY OF GARLIC BULBS (Allium sativum L.) REGARDING
TO THE PLANTING DATE
B. Sc. Thesis (Professional Study Programmes)
VIII, 28 p., 1 tab., 11 fig., 17 ref.
sl
sl/en
The purpose of the research was to determined, the difference in yield and bulb
quality of two different varieties of garlic regarding the two different planting dates.
The experiment was carried out at the Laboratory Field of the Biotehnical Faculty
in Ljubljana, between November 2017 and July 2018. In the experiment we tested
variety 'Gardos' and domestic Slovenian variety 'Ptujski spomladanski'. The
experiment was performed in two planting date (autumn and spring), in 5
repetitions. Before planting, we randomly selected 10 bulbs on which the following
quality characteristics of garlic bulbs were measured: the mass of garlic bulbs, the
diameter of the bulbs and the number of cloves in each bulb. On spring, the number
of survived plants were counted and at both varieties the survived rate was 89%.
The yield was harvested in July. The garlic was then left to dry for about one
month. After that, 10 randomly bulbs were selected from each repetition and
measured in the same manner as the planting material. We established that the
highest yield was at variety 'Gardos' planted in autumn (13.0 t/ha), followed by the
same variety, planted in spring (12.6 t/ha). Lower yield was recorded at variety
'Ptujski spomladanski' (7.6 t/ha in autumn and 6.0 t/ha in spring). Some differences
in quality characteristics regarding the planting dates were also showed. Autumn
planted date influenced the bulb mass, which was decline for 20% at variety
'Gardos' and for 25% at variety 'Ptujski spomladanski' relative to planting material.
Regarding the planting material, also the number of cloves was lower in garlic
bulbs of variety 'Gardos' (for 35%) from autumn planting date and at variety
'Ptujski spomladanski' (for 38%) from spring planting date.
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1

UVOD

Česen je vrtnina, ki spada v družino lukovk (Alliaceae), njemu in njegovim sorodnim
vrtninam s skupno besedo rečemo čebulnice. Čebulnice imajo glede na obliko listov
cevasto votle liste (čebula, zimski luk, šalotka in drobnjak) in cele podolgovate liste (česen
in por). Česen so v Sredozemlje prinesli iz srednje Azije. Sedaj pa ga pridelujejo že skoraj
po celem svetu. Česen je v tako imenovanih starih časih veljal za hrano revnih, saj so ga
jedli sužnji, vojaki in vitezi. Drugod po svetu je veljal tudi za zdravilno rastlino (Černe,
1992).
Med največje pridelovalke česna sodi Kitajska, sledijo pa ji Južna Koreja, Tajska, Indija in
Indonezija. V Evropi je njegova pridelava najbolj razširjena v Španiji, nato ji sledijo še
Francija, Italija in Madžarska. V Sloveniji zaznamo med letoma 1990 in 2010 precejšen
padec pridelave in količine pridelanega česna. Nekaj let kasneje, okrog leta 2015 je
zaznana ponovna rast pridelka česna tudi pri nas (FAOSTAT, 2018).
1.1 NAMEN NALOGE
Pri pridelavi katerekoli vrtnine, v našem primeru pri pridelavi česna, ima pomembno vlogo
izbira in kakovost sadilnega materiala. Pridelovalci se lahko odločamo med različno
kakovostjo sadilnega materiala. Na slovenskem tržišču imamo pri česnu možnost izbirati
med domačim in tujim sadilnim materialom. Pri česnu ločimo sorte jesenskega česna, ki
jih pridelujemo s sajenjem strokov v jeseni in sorte spomladanskega česna, katerih posevek
zasnujemo s sajenjem glavic v jeseni ali spomladi. V diplomski raziskavi nas je zanimalo,
kakšen vpliv ima termin sajenja (jesenski ali spomladanski) na kakovost in pridelek česna
dveh sort spomladanskega tipa česna.
1.2 DELOVNE HIPOTEZE
Zastavili smo si sledeče delovne hipoteze:


Pridelek med sortama ('Ptujski spomladanski' in 'Gardos') se bo med seboj
razlikoval glede na sorto česna.



Termin sajenja bo vplival na količino in kakovost pridelka pri obeh sortah.



Kakovostne lastnosti (število strokov, premer in masa glavice) sadilnega
materiala se bodo ohranile in bodo slične lastnostim pridelanih čebulic česna.
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2

PREGLED OBJAV

2.1 ČESEN (Allium sativum L.)
2.1.1 Botanična razdelitev
Kraljestvo: Plantae (rastlina)
Deblo: Magnoliophyta (kritosemenke)
Razred: Liliopsida (enokaličnice)
Red: Asparagales (beluševci)
Družina: Alliaceae (lukovke)
Rod: Allium (luk)
Vrsta: Allium sativum (Botanični vrt, 2019).
2.1.2 Pomen česna
Česen uvrščamo v skupino čebulnic, kamor prištevamo tudi naslednje vrtnine: šalotko,
čebulo, por, drobnjak, zimski luk in mnoge divje sorodnike lukovk. Čebulnice pridelujemo
zaradi založnih organov – čebulic oziroma lažnega stebla (pri poru in zimskem luku), ki se
uporabljajo za prehrano ljudi. Njihova prednost pred ostalimi vrtninami je precej dobra
skladiščna sposobnost, saj jih lahko kar nekaj časa v primernih razmerah skladiščimo, zato
so primerne za ozimnico do naslednjega leta. Česen uporabljamo kot samostojno jed,
vendar je zaradi svojega intenzivnega okusa najbolj primeren kot začimba za popestritev
okusa pri različnih jedeh. Seveda pa njegova uporaba sega tudi v farmacijo, kjer ga
uporabijo za različne prehranske dodatke (kapsule, tablete, sirupi) (Osvald in KogojOsvald, 2003).
2.1.3 Zgodovina in izvor česna
Česen naj bi izviral iz srednje Azije, od tam pa se je kasneje razširil po celotnem svetu,
preko Egipta tudi v Sredozemlje. Na Kitajskem njegova pridelava poteka več kot 4000 let.
Tudi v Evropi naj bi ga poznali že pred Kristusom (Lešić in sod., 2004 ).
2.2 PRIDELAVA ČESNA
2.2.1 Pridelava po svetu
Pridelava česna se je razšilila po celotnem svetu. Na leto se pridela okoli 28,5 milijonov
ton česna po celem svetu. Največji delež pridelave ima Kitajska in sicer kar 78 %, kar
pomeni, da pridelajo 22,3 mio ton česna. Po obsegu pridelave sledi Indija, kjer pridelajo
1,7 mio ton česna. V letu 2018 smo v Evropi pridelali 882.849 ton česna. Med največjimi
pridelovalkami so: Španija (273.476 t), Romunija, Belorusija, Ukrajina (57.975 t), Italija s
(30.496 t) in Francija (20.120 t) (FAOSTAT, 2018).
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2.2.2 Pridelava v Sloveniji
Česen je v Sloveniji precej razširjena rastlinska vrsta, njegova pridelava sega kar nekaj let
v preteklost. V Sloveniji imamo avtohtone sorte česna, to so 'Ptujski spomladanski' in
'Ptujski jesenski' ter od leta 2018 na prodaj tudi sorto 'Haloški' (Semenarna Ljubljana,
2019). Od leta 1955 imamo v Statističnem uradu Republike Slovenije zabeležene podatke
o pridelku in površinah pridelave česna pri nas. V to zabeležbo ni vključena le tržna
pridelava ampak tudi pridelava na kmetijah in manjših vrtovih (Černe in Kacjan Maršić,
2001).
Za izbrano obdobje med leti 2010-2017 podatki prikazujejo, da se je površina na kateri v
Sloveniji pridelujemo česen iz leta v leto naraščala. Tržna pridelava je v letu 2010 znašala
10 hektarjev, do leta 2017 pa se je dvignila na 97 hektarjev, kar je precej veliko. Tudi
skupna pridelava česna iz leta v leto naraščala. Leta 2010 smo pridelovali česen na 38
hektarjih, do leta 2017 pa se je obseg pridelave povečal na 181 ha. Podobno je tudi pri
pridelku. Tržna pridelava je leta 2010 znašala 95 ton, do leta 2017 pa se je povzpela na 549
ton, kar je precejšen porast. Enako se kaže pri skupnem pridelku pridelanega česna, ki je
bil v letu 2010 292 ton, do leta 2017 pa se je skupna pridelava dvignila na 1003 tone. Iz
leta v leto prihaja do manjših porastov in zmanjšanja pridelave, na kar pa lahko vplivajo
različni dejavniki.
Pri pridelku na hektar pa so nekoliko drugačni rezultati, v letu 2010 znaša skupen pridelek
7,7 t/ha do leta 2017 pa zaznamo upad in sicer 5,6 t/ha. Samo povpraševanje po česnu iz
leta v leto precej niha. Enkrat ga potrošniki želijo več, spet drugič povpraševanje upade.
Zato ga v določenem letu pridelajo več, kot pa je povpraševanja po njem. Posledično se
zniža tudi cena, kar je lahko razlog za upad pridelave. Zelo težko je predvideti, kolikšno bo
povpraševanje iz strani potrošnikov (SURS, 2020).
2.3 KAKOVOSTNE LASTNOSTI
Česen od čebule ločimo po listih, čebulici in koreninskem sistemu. Liste ima cele in
podolgovate, dolge med 40-50 centimetrov. List je sestavljen iz listne nožnice, ki se
nadaljuje v listno ploskev. Spodnji deli listnih nožnic se tesno ovijajo eden čez drugega in
tvorijo nepravo ali lažno steblo. V rastni dobi rastlina česna razvije 10 do 12 listov. Ko listi
prenehajo z rastjo, se v pazduhi najmlajšega lista razvije zarodni brst. V pazduhah 4 listov,
ki obdajajo najmlajši list, se razvije 1 do 6 brstov, nato se število zarodnih brstov
zmanjšuje, tako da najstarejši listi, ki obdajajo glavico, nimajo zarodnih brstov, ampak se
iz njih razvijejo luskolisti. Teh je 2 do 4. Iz zarodnih brstov se razvijejo čebulice, ki jih v
pogovornem jeziku poimenujemo stroki. Ti tvorijo sestavljeno čebulico, ki jo
poimenujemo glavica. Število strokov v glavici je različno, od 8 do 16. Posamezni stroki
so oviti v belo, rjavkasto ali rdečkasto lusko, kar je seveda odvisno od posamezne sorte.
Vsak strok ima vegetativni poganjek, iz katerega lahko drugo leto pridelamo novo rastlino.
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Česen ima daljše ter močnejše korenine kot čebula, tako da sprejema hranila iz nekoliko
bolj globokih plasti. Razvoj rastline česna poteka v naslednjem vrstnem redu: razvoj
korenin, razvoj listov in na koncu razvoj strokov. Cvetno steblo, ki se razvije pri nekaterih
ekotipih, je visoko 70 do 100 cm in oblikuje sterilne cvetove ter ponekod tudi zračne
stroke. Iz zračnih strokov se lahko razvijejo nove rastline, ki v prvem letu oblikujejo le eno
čebulico. Ponekod pridelovalci v primeru razvoja zračnih strokov, le te odstranijo, da ne
pride do izčrpavanja glavice (Lešić in sod., 2004).
2.3.1 Razvoj ali oblikovanje česna
V času, ko se dnevi začnejo daljšati in ima rastlina že razvito večje število listov, takrat se
začne proces razvoja strokov. Če se v tem času temperature dvignejo nad 25 °C, pride do
zaviranja razvoja posameznih strokov in v skrajnem primeru se le-ti sploh ne razvijejo. Na
razvoj strokov v glavici česna vpliva tudi temperatura skladiščenja sadilnega materiala. Če
jih shranjujemo na temperaturi med 0 °C in 10 °C lahko s tem pospešimo razvoj strokov.
Če pa bi gojenje in hkrati predhodno skladiščenje potekalo pri temperaturah nad 25 °C,
rastlina ne bo oblikovala strokov ampak bodo rastli samo listi. S tem se podaljša
vegetativna rast. Seveda sadilnega materiala ne smemo predolgo časa izpostavljati nizkim
temperaturam, najbolj primerno je med 30 in 60 dni. Pri daljšem skladiščenju pod 10 °C,
se razvije manj strokov in zato so glavice manjše velikosti, prav tako se zunanji stroki ne
ovijejo z ovojnimi luskolisti (Černe, 1992).
2.3.2 Razmnoževanje
Razmnoževanje česna poteka vegetativno, s posameznimi stroki. Glavico česna razdelimo
na posamezne stroke. Po navadi sadimo tiste stroke, ki so se oblikovali na zunanji strani
glavic, saj so ti po večini večji, seveda pa se iz njih posledično razvijejo večje glavice kot v
primeru, da sadimo stroke, ki so se oblikovali v sredinskem delu in so manjši ter tanjši
(Lešić in sod., 2004).
2.3.3 Tipi ali sorte česna
Česen delimo glede na: čas saditve, obstojnost med samim shranjevanjem in razvojem
(Černe, 1992).
Jesenski tip česna imenujemo tudi ozimni česen. Sadimo ga v jeseni, običajno v drugi
polovici oktobra. Je toleranten na nižje temperature, zato raste tudi v obdobju z nizkimi
temperaturami. Glavica je ovita v manj luskolistov, zato lažje ločimo stroke od glavice.
Običajno glavico sestavlja 5-15 strokov. Po pobiranju ima jesenski tip česna precej krajšo
dobo mirovanja, 3-4 mesece, zato ga moramo porabiti precej hitro, najkasneje do konca
zime. Dozorevanje sort v jesenskem tipu česna je hitrejše, običajno dozori 10-30 dni pred
sortami spomladanskega tipa česna. Če ga primerjamo s spomladanskim tipom, so rastline
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jesenskega tipa bujnejše rasti, imajo večje liste, manjše število strokov in večjo sestavljeno
čebulico. Posledično, glede na velikost in večjo vsebnost vode, vsebujejo manj žveplo
vsebujočih snovi, zato so praviloma manj aromatične (Černe, 1992).
Spomladanski tip česna imenujemo tudi jari, lahko ga sadimo že zelo zgodaj spomladi ali
pa pozno jeseni (november). Glavice imajo precej daljšo dobo mirovanja, zato je njihova
dobra lastnost dolgo skladiščenje. Je bolj občutljiv na nizke temperature, vendar sorte
spomladanskega česna, ki so v zadnjem obdobju tudi pri nas v pridelavi, so tolerantnejše
na nižje temperature glede na sorte, ki smo jih pridelovali nekoč. Tako se pridelovalci
čedalje pogosteje odločajo za jesensko sajenje spomladanskega tipa česna. Sorte
spomladanskega tipa česna razvijejo manjše glavice kot sorte jesenskega česna, je pa
glavica sestavljena iz precej več strokov, v povprečju med 15 in 25. Stroki so manjši kot
pri jesenskem, vsebujejo pa več žveplo vsebujočih snovi, zato je njihova aroma mnogo
boljša od arome sort jesenskega tipa česna (Lešić in sod., 2004).
2.4 RASTNE ZAHTEVE
2.4.1 Temperatura
Rastline česna so zelo odporne na nizke temperature in dobro prezimijo tudi na območjih z
manj ugodno mikroklimo. Za normalno rast in oblikovanje sestavljene glavice mora biti
sadilni material že v času skladiščenja izpostavljen temperaturam pod 15 °C. Optimalne
temperature v skladišču ali v tleh so med 2 °C in 4 °C. Rast rastlin in delitev glavic
pospešujeta dvig temperature in daljšanje dneva. Zorenje glavic proti koncu rastne dobe
pospešujejo temperature nad 25 °C in suho vreme (Lešić in sod., 2004).
2.4.2 Svetloba
Za dober razvoj potrebuje česen kar precej svetlobe, zato na tistih predelih, kjer je več
sence slabo uspeva. Prav tako mu ne ustreza rast med visokimi vrtninami, ki mu dajejo
senco. Zato pri izbiri lokacije za pridelavo česna izberemo sončne lege, ki se spomladi
hitro ogrejejo, da rastline začnejo z rastjo čim bolj zgodaj spomladi. Za česen je značilno,
da v obdobju kratkega dne razvije obilno listno maso, v obdobju dolgega dne pa se začne
delitev glavice in oblikovanje strokov. S prepoznim sajenjem se ustvarijo slabo razvite
glavice, saj se razvije manj listne mase, ki je predpogoj za oblikovanje dovolj velike,
kakovostne glavice. Če česen, ko je že dovolj dozorel, prepozno poberemo, se lahko v
jeseni ponovno ukorenini, listi pa ponovno začnejo odganjati, za kar se porablja suha snov
v strokih in se tak česen slabo skladišči (Černe in Kacjan Maršić, 2001).
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2.4.3 Vlaga
Na začetku rastne dobe potrebuje česen večjo količino vode, kot pa kasneje pri
dozorevanju. Za razvoj korenin, listov in glavice potrebujejo rastline česna enakomerno
vlago v tleh, pri kateri lahko občasno prihaja do manjših nihanj. Če pride do pomanjkanja
vlage oziroma vode na začetku rasti, se stroki ne ukoreninijo dovolj in lahko pomrznejo, v
času vegetativne rasti listov pa pomanjkanje vlage v tleh povzroči počasnejšo rast in
posledično majhne rastline z majhnimi glavicami. Zato je, v primeru pomanjkanja vlage v
tleh potrebno poskrbeti za namakanje. V času dozorevanja potrebuje česen manj vlage, da
glavice (stroki) dozorijo. V primeru, da ima česen v času razvoja preveč vlage, lahko le ta
začne gniti že na njivi, prav tako pa je njegovo skladiščenje slabše. V primeru večjih
deževnih obdobij med samim zorenjem, ga je potrebno takoj pobrati in posušiti, le tako bo
skladiščenje uspešno (Lešić in sod., 2004).
2.4.4 Tla
Česen potrebuje za svojo uspešno rast rodovitna, strukturna, globoka, srednje težka,
humusno obogatena tla, ki dobro zadržujejo vlago. V tleh, ki so težka in neprepustna za
vlago, rastline slabše rastejo, prav tako se pridelek česna, pridelan na takih tleh, slabše
skladišči. Lažja tla pa niso primerna, ker ne vsebujejo dovolj vlage in je potrebno dodatno
namakanje pridelka. Za česen je najbolj ugoden pH med 6,5 in 7 (Lešić in sod., 2004).
2.4.5 Gnojenje
Česen ne prenaša gnojenja s kompostiranim hlevskim gnojem, zato ga običajno posadimo
na parcelo, kjer smo v predhodnem letu pognojili s hlevskim gnojem. Pri pripravi
gnojilnega načrta upoštevamo količino pričakovanega pridelka. S pridelkom 10 t česna na
hektar odvzamemo iz tal: 100-120 kg N, 30-40 kg P2O5, 120 kg K2O, 5 kg MgO ter 50 kg
S na hektar. Nemške smernice za gnojenje česna priporočajo: 100-140 kg N/ha v 2-3
obrokih, 80-130 kg P2O5/ha in 150-180 kg K2O/ha ter 30-40 kg MgO/ha (Lešić in sod.,
2004). V tehnoloških navodilih za integrirano pridelavo zelenjave pa so priporočene
količine hranil za pridelek 4,5 t/ha: 115 kg N/ha, 90 kg P2O5/ha, 150 kg K2O/ha, 15 kg
MgO/ha in 25 kg CaO/ha (Miklavc in sod., 2019).
V tleh, bogatih z organsko snovjo, moramo biti pazljivi predvsem zaradi možne hitre
mineralizacije dušika iz organske snovi v toplejšem obdobju rastne dobe, saj lahko zaradi
preobilice N v tleh, pospešimo razvoj določenih bolezni. Večje količine dušika v tleh lahko
pustijo tudi metuljnice, zato čebulnic ne gojimo v kolobarju z metuljnicami. Ustrezno
dostopnost dušika lahko sami povečamo z rednim okopavanjem in rahljanjem. Za boljšo
aromatičnost in boljšo kakovost čebulic česna poskrbi zadostna količina mikroelementov v
tleh, hkrati pa je dodajanje kalija v sulfatni in ne v kloridni obliki (Lešić in sod., 2004).
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Mineralno gnojilo potrosimo pred sajenjem. Pri spomladanskem sajenju založno gnojimo s
kalijem in fosforjem pri pripravi zemljišča. Pri jesenskemu sajenju pa kalijevo in
fosforjevo gnojilo dodamo založno, dušikovo gnojilo pa uporabimo spomladi, ko začnejo
rastline odganjati. Prvi obrok dušika damo rastlinam v fazi 3. do 4. lista, drug obrok dušika
pa, ko so v fazi 7. do 8. lista (Černe, 1992).
2.4.6 Kolobar
Na isto mesto lahko česen sadimo šele po štirih do petih letih. Če ugotovimo okužbo z
ogorčicami, moramo obvezno uvesti petletni kolobar. Primerne vrtnine pred česnom so
lahko: kumare, rdeča pesa, korenje, jagode in paradižnik. Za njimi ostanejo tla zrahljana in
brez plevela, pognojena pa so bila z organsko snovjo. Neprimerne so: metuljnice,
kapusnice in pa seveda čebulnice. Ko ga izkopljemo že zgodaj poleti, lahko kot naknadni
posevek posadimo še solato, repo, motovilec, kolerabo ali endivijo (Osvald in KogojOsvald, 2003).
2.5 TEHNOLOŠKI UKREPI PRI PRIDELAVI ČESNA
2.5.1 Sadilni material
Izbira sadilnega materiala je pomembna, saj se z njim lahko prenesejo virusi in raznorazne
bolezni. Najpogosteje se uporablja brez virusni sadilni material, ki se na njivah pogosto
okuži z virusi. Za tržno pridelavo uporabimo certificiran sadilni material, za katerega
imamo znano poreklo, sorto in zdravstveno stanje. Na manjših površinah lahko posadimo
tudi tako imenovani lastni sadilni material (tisto leto pridelan česen za prodajo), le ta je
cenejši, vendar nimamo nobenega podatka o sorti in njegovih lastnostih. Sadilni material je
potrebno pripraviti za sajenje, kar pomeni, da opravimo razstročkanje, ločitev česnovih
strokov iz glavice. Česen razstročkamo vedno tik pred sajenjem, saj lahko predčasno
ločevanje strokov povzroči njihovo izsušitev in kasnejše počasno ukoreninjenje in slabšo
rast (Pušenjak, 2013).
2.5.2 Priprava tal
Za jesensko sajenje česna moramo tla pripraviti nekoliko pred sajenjem. Če pa smo se
odločili, da bomo sadili v spomladanskem času, je priporočljivo, da preorjemo tla že
jeseni, nato jih spomladi pobranamo in prerahljamo ter pripravimo za sajenje. Preorjemo
do globine 25-30 cm, nato večje grude razbijemo ter z vrtavkasto brano prerahljamo
površino, oziroma na manjših območjih lahko tudi ročno. S tem ustvarimo ustrezno
odcedna tla in hkrati zmanjšamo količino plevela v tleh (Osvald in Kogoj-Osvald, 2003).
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2.5.3 Sajenje
Pri sajenju je pomembno, da izberemo le najdebelejše stroke, tiste ki so se razvili na
zunanji strani glavice. Pomembno je, da so glavice zdrave in lepo oblikovane. Zemljišče,
kjer sadimo česen, mora biti ustrezno obdelano in kar se da ravno, da ne pride do večjega
zastajanja vode. Običajno sadimo ročno, lahko se tega lotimo tudi strojno, pomembno je le
da sadimo bolj plitvo. Paziti moramo, da stroke ustrezno obračamo, in sicer konica mora
biti obrnjena navzgor. Sadimo na sadilno razdaljo 12-15 centimetrov, medvrstno nekje 1520 centimetrov (Osvald in Kogoj-Osvald, 2003).
Priporočljivo je, da pred sajenjem sadilni material razkužimo. Stroke namočimo za 10
minut v raztopino, ga posušimo in hitro posadimo. Raztopina je sestavljena iz: 60 % vode,
30 % fungicida in 10 % insekticida (Planasa, 2010).
Najbolj kakovostno sajenje je, če to storimo ročno, saj lahko tako najbolj zagotovimo, da
bomo stroke ustrezno obračali, da bo del, kjer bodo izraščale korenine, na spodnji strani.
Prav tako pa bo ustrezno nameščen v zemljo na enako globino. V primeru da bi sadili
strojno, ne moremo zagotoviti, da bodo stroki pravilno nameščeni v zemljo. Običajno pride
pri strojnem sajenju, če padejo stroki na izbočeno stran, do 15 % zmanjšanega pridelka, če
pa padejo narobe obrnjeni pa je izpad pridelka do 20 % (Lešić in sod., 2004).
Sajenje spomladanskega (jarega) česna: posaditi ga moramo kar se da zgodaj v spomladi, v
februarju ali marcu, odvisno od vremenskih razmer, zaradi katerih se lahko sajenje zavleče
tudi do prvih dni aprila. Če ga sadimo prepozno, se lahko zgodi, da se stroki ne bodo
ustrezno razvili. V kratkem dnevu se posajeni stroki dobro ukoreninijo, z daljšanjem dneva
pa se začnejo razvijati nadzemni organi, predvsem listi (Lešić in sod., 2004).
Česen sadimo na globino 4-6 cm. Pri preplitvem sajenju lahko kasneje v rastni dobi, ko se
začne oblikovati glavica, le-to potisne iz zemlje. Če pa je posajen pregloboko pa potrebuje
rastlina veliko več časa, da vznikne (Černe, 1992).
Sajenje jesenskega (ozimnega) česna: posadimo ga proti koncu septembra ali v oktobru,
dokler ni tako mrzlo, da zemlja zmrzne. Tisti česen, katerega bomo prepozno posadili, se
bo ukoreninil šele spomladi, če bo v tleh preživel zimo. Pravočasno sajenje je pomembno
tudi zato, da se v jeseni stroki dobro ukoreninijo, da tako lažje prenesejo nizke
temperature. Stroki morajo biti posajeni na globini 5-7 cm (Pušenjak, 2007).
2.6 OSKRBA
Najbolj pomembno je, da pri sami pridelavi česna skrbimo za uničevanje oziroma
odstranjevanje plevelov. Plevel zatiramo z okopavanjem in rahljanjem in pa kemično, z
ustreznimi in dovoljenimi herbicidi. Skrbeti moramo tudi za ustrezno namakanje in za
varstvo pred boleznimi in škodljivci (Osvald in Kogoj-Osvald, 2003).
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Ko je sadilni material ustrezno ukoreninjen, moramo skrbeti tudi za zračnost tal, zato tla
večkrat prerahljamo do globine 5 cm (Pušenjak, 2007).
2.6.1 Namakanje
V jeseni posajen česen običajno ne namakamo, saj je v jesenskem obdobju dovolj padavin,
da zagotovijo primerno vlažnost zemljišča. Spomladi, v času razvoja in oblikovanja
čebulic, potrebuje veliko količino vlage v tleh, zato ga v sušnem obdobju namakamo in
sicer dvakrat na teden oziroma po potrebi. Ko se glavice česna bližajo tehnološki zrelosti
in listi rumenijo, je potrebno namakanje omejiti in s tem ustvariti ustrezne rastne razmere
za nadaljnje dozorevanje. Približno 2-3 tedne pred začetkom pobiranja pridelka zaključimo
z namakanjem (Pušenjak, 2007).
2.6.2 Varstvo
Rastline česna je potrebno varovati pred glivičnimi okužbami predvsem v letih, ko je
veliko deževnih dni (Lešić in sod., 2004).
Sicer pa rastline česna niso preveč občutljive na bolezni in škodljivce. Manjša verjetnost
pojava okužb in napadov škodljivcev je v primerih, ko česna ne gnojimo s hlevskim
gnojem oz. ne pretiravamo z dodajanjem dušika. Priporočene so tudi večje medvrstne
razdalje, ki omogočajo, da so tla ustrezno prerahljana (Pušenjak, 2007).
Med pogostejšimi boleznimi se pri česnu pojavljajo: bela gniloba (Sclerotinia cepivorum
Berk.), česnova rja (Puccinia allii Rudolph), porova rja (Puccinia allii (de Candolle)
Rudolphi), siva plesen (Botrytis allii Munn), modra plesen in mokra bakterijska gniloba
(Penicillium sp. Link in Erwinia carotovora Jones) (Miklavc in sod., 2019).
Med pogostejšimi škodljivci se pri česnu pojavljajo: česnova muha (Helomyza lurida
Meigen), čebulni molj (Acrolepiopsis assectella Zell.), čebulna muha (Hylemia antiqua
Meigen), porova zavrtalka (Napomyza gymnostoma Loew.), tobakov resar (Thrips tabaci
L.), stebelna ogorčica (Ditylenchus dipsaci Kuhn) (Miklavc in sod., 2019).
2.7 SPRAVILO IN SKLADIŠČENJE ČESNA
2.7.1 Spravilo česna
Kdaj moramo pospraviti pridelek česna iz njive/vrta je odvisno od sorte in letnega časa
kdaj sadimo česen. Pridelek česna, ki smo ga posadili v jesenskem času, poberemo proti
koncu spomladi ali pa celo v začetku poletja. Tistega, katerega smo posadili spomladi pa
ga moramo iz njive ali vrta pospraviti proti koncu junija oziroma v začetku julija. Sorte, ki
razvijejo cvetno steblo, izkopljemo šele v avgustu, ker običajno zorijo počasneje. Prvi
vidni znak, da rastline česna prihajajo v tehnološko zrelost, je sušenje listov. Običajno

Švab Z. Pridelek in kakovost čebulic česna (Allium sativum L.) glede na termin sajenja.
Dipl. delo (VS). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2020

10

pobiramo pridelek, ko je 1/3 listov suha, 2/3 listov je lahko še zelenih. Bolj kot rumenenje
listov je pomembno, da opazujemo glavico, da je dovolj zrela. Vidni zunanji znaki
tehnološke zrelosti glavice so npr. da glavica ni enakomerno okrogla, običajno stroki
izstopajo iz tal, vendar mora biti zunanji luskolist še cel in v celoti obdajati glavico.
Pomembno je, da je glavica v enem kosu, ko izkopavamo pridelek. Če predolgo odlašamo
z izkopom pridelka, rastlina v celoti porumeni, glavice rade počrnijo, luskolisti popokajo in
lahko cela glavica razpade na posamezne stroke. Takšen pridelek je slabše kakovosti in se
tudi slabše skladišči. Da se temu izognemo, moramo redno opazovati pridelek na
njivi/vrtu. Ko se lotimo pobiranja pridelka, moramo česen kar se da hitro pospraviti iz
vročine in sonca v suh, nadkrit prostor, ki je dobro prevetren, da se rastline lahko čim
hitreje osušijo (Lešić in sod., 2004).
Sorte spomladanskega tipa česna običajno poberemo 14 dni pozneje kot sorte jesenskega
česna. Rastline česna lahko ob pobiranju pulimo ali pa izkopavamo z vilami, kar je odvisno
od kakovosti tal. Na težjih tleh si pri izkopu pomagamo z vilami ali motiko. Na večjih
površinah lahko pri izkopu uporabimo traktorske priključke s katerim privzdignemo
rastline, da jih lažje izkopljemo. V primeru, da imamo posajen česen na lahkih tleh, ga
lahko izkopljemo kar ročno s puljenjem (Černe, 1992).
2.7.2 Skladiščenje česna
Tako kot mnogi drugi pridelki vrtnin, je tudi česen občutljiv na odtise na glavici oz. na
strokih. Do tega pride ob nenehnem premetavanju, zato je bolje, da česen spletemo v kite
in ga potem tako lažje skladiščimo. Najbolje je, da v kite vežemo suh česen, običajno
potrebujemo 12 do 24 glavic za posamezno kito. Pridelek pripravimo za skladiščenje tako,
da rastlini odstranimo korenine in prikrajšamo liste. Na kakovost pridelka v času
skladiščenja vpliva: čas sajenja, vlaga v skladišču, gnojenje rastlin z dušikom in kalijem,
zdravstveno stanje posevka v času rasti in ob spravilu ter ravnanje s pridelkom ob spravilu.
Sorte spomladanskega tipa česna skladiščimo precej dlje časa kot pa sorte jesenskega tipa.
V času skladiščenja moramo zagotoviti suh in zračen prostor, s primerno temperaturo in
relativno zračno vlago. Ustrezna temperatura je od 0 °C do 3 °C, ustrezna relativna zračna
vlaga pa je 60-65 %. Če so razmere v skladišču neustrezne, pridelek prekine dormanco in
začne na novo odganjati. Da preprečimo gnitje in propadanje pridelka v času skladiščenja,
moramo prostore ustrezno prezračevati. Ob ustreznih razmerah ga lahko skladiščimo tudi
do 7 mesecev (Černe, 1992).
2.7.3 Sortiranje in kakovostne norme
Tako kot pri vseh rastlinah, tudi česen razdelimo glede na kakovost v kakovostne razrede.
Poznamo tri kakovostne razrede: ekstra, prvo klaso in drugo klaso. V kakovostnem razredu
''prva klasa'' so dovoljene manjše pomanjkljivosti, glavica mora biti nepoškodovana,
ustrezne oblike in barve, razlika med največjimi glavicami in najmanjšimi je maksimalno
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15 mm, najmanjša čebulica mora biti premera vsaj 30 mm. V kakovostnem razredu ''druga
klasa'' so glavice, ki imajo nepravilne oblike glavic, vidne odtise na glavici, popokane
luskoliste. V glavici ni potrebno, da so vsi stroki, za trdnost glavice pa velja, da mora biti
enaka kot v prvi klasi. V ''ekstra'' kakovostni razred spadajo glavice, ki so cele, pravilne
oblike, ustrezno očiščene, ustrezne barve. Korenine imajo gladko odrezane, stroki so trdno
povezani med sabo, najmanjša glavica meri v premeru 45 mm (Lešić in sod., 2004).
Za trženje česna je pomembno, da je v embalaži pridelek izenačen po sorti, kakovosti,
izvoru in velikosti. Lažna stebla pri svežem česnu ne smejo biti daljša od 3 cm, pri suhem
pa ne daljša od 10 cm. Če imamo česen vezan v kite, morajo le te biti označene s težo,
številom ter s podatki o organizaciji pridelave. Za trženje moramo označevati tudi tip
česna, ime sorte, razred, lokacijo pridelave in velikost glavice (minimalni in maksimalni
premer) (Uredba …, 1997).
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3 MATERIALI IN METODE DELA
Poskus smo opravljali od novembra 2017, končali pa v avgustu 2018. Izvedli smo ga na
laboratorijskem polju Biotehniške fakultete, na Oddelku za agronomijo.
3.1 MATERIALI
Uporabili smo naslednje materiale:
-

Sadilni material (dveh sort: 'Ptujski spomladanski', 'Gardos'),

-

Blok za zapiske, razpredelnice za vpis meritev in pisalo,

-

Parcelo,

-

Tehtnico, kljunasto merilo,

-

Tablice za označevanje parcel,

-

Vrtno orodje (motika, lopata, škarje, grablje, sadilni klin),

-

Vrvica, zaboji,

-

Drugi pripomočki (posodice za tehtanje, vrečke za ločevanje sadilnega
materiala, meter),

-

Mineralni gnojili NPK (7:20:30) in KAN (27 %).

3.1.1 Opis obeh sort
Pri našem poskusu smo uporabili dve različni sorti: špansko sorto 'Gardos' in slovensko
sorto 'Ptujski spomladanski'.
'Gardos' je španska sorta česna, požlahtnjena pri semenarski firmi Planasa. Gre za
spomladanski tip česna, z nekoliko rdeče obarvanimi luskolisti. Glavice so srednje velike
ali pa celo velike (odvisno od kalibra), ima simetrično razporejene stroke, kateri so tudi
precej veliki, odlikuje ga intenziven okus in aroma, rastlina je kompaktne rasti. Razvije
temnozelene liste, običajno tvori cvetno steblo. Sadimo ga pozno v jeseni (novembra), zato
je tudi pobiranje nekoliko bolj pozno (Aspega, 2019).
'Ptujski spomladanski' je Slovenska avtohtona sorta spomladanskega tipa česna, ki tvori
nekoliko manjše glavice od sorte 'Gardos'. Luskolisti so bele barve, brez drugih obarvanj,
je precej zgodna sorta. Ima krajšo sposobnost skladiščenja, okus je močan in ne greni
(Semenarna Ljubljana, 2019).
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3.2 METODE DELA
3.2.1 Priprava in opis poskusa
Poskus smo zasnovali na laboratorijskem polju Biotehniške fakultete, Oddelka za
agronomijo. Pred sajenjem smo opravili meritve sadilnega materiala (15. 11. 2017) tako,
da smo naključno izbrali 10 glavic česna in izmerili premer glavice (mm), stehtali maso
glavice (g), prešteli število strokov v vencu (zunaj) in v sredini. Za saditev smo pripravili
po 55 strokov, za vsako ponovitev posebej.
3.2.2 Priprava parcele (tal)
Na laboratorijskem polju BF smo izbrali gredico, ki je bila pred sajenjem prekopana s
prekopalnikom in lopato. Prekopano zemljo smo pregrabili, razbili večje grude na manjše
in poravnali površino gredice, da kasneje ob padavinah ne bi prišlo do zastajanja vode.
Pred sajenjem smo potrosili gnojilo NPK 7:20:30 v odmerku 500 kg/ha, kar pomeni, da
smo na našo gredico dodali 35 kg N/ha, 100 kg P/ha in 150 kg K/ha. Gnojilo smo
enakomerno potrosili po parceli. Za tem je bilo potrebno gnojilo zadelati v zemljo, kar smo
storili z grabljami. Poskus je bil zasnovan v petih ponovitvah, zato je bilo potrebno izbrano
parcelo razdeliti na 20 manjših parcel (2 sorti, 2 termina sajenja x 5 ponovitev). Sorte smo
sadili izmenično in na posamezno gredo posadili 55 strokov, kateri so predstavljali eno
ponovitev. Pazili smo, da je konica stroka gledala navzgor.
3.2.3 Sadilni načrt
Gredo smo naprej ustrezno pripravili, kot je bolj podrobno opisano v poglavju priprava
parcele. Celotno gredico smo najprej izmerili in potem razdelili na 20 parcelic. Velikost
posamezne parcelice je bila 1,65 m × 1,25 m. Nato smo z vrvico naredili ravne vrste za
sajenje. 10 parcelic smo posadili jeseni, preostalih 10 pa še spomladi. Vsaka parcela je
predstavljala po eno ponovitev. Sadilni material smo do pomladi skladiščili na 4-5 °C in
spomladi pred saditvijo opravili enake meritve sadilnega materiala kot pred jesenskim
terminom sajenja.
Stroke smo nato posadili na medvrstno razdaljo 25 cm in razdaljo v vrsti 15 cm. Na vsako
parcelo je bilo posajenih po 55 strokov, v 5-ih vrsticah in 11 strokov v posamezni vrstici.
Stroke smo posadili na enakomerno globino 3 cm. Vsako posamično parcelo smo nato
označili z ustreznimi tablicami, da smo brez težav ločevali posamične parcele na naši
gredici.
Jesensko sajenje je bilo opravljeno 23. 11. 2017, spomladansko, zaradi slabših vremenskih
razmer v spomladanskem času, šele 14. 4. 2018.
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Slika 1: Sadilni načrt po ponovitvah

3.2.4 Oskrba pridelka
V času trajanja poskusa (rastna doba) je bilo potrebno posajene parcele ustrezno
oskrbovati. Potrebno je bilo odstranjevati plevel in rahljati vrhnjo plast zemlje. Prav tako je
bilo potrebno sproti odstranjevati cvetna stebla, to je bilo najlažje storiti s škarjami. Dne
9. 4. 2018 je bilo potrebno posevek, posajen v jeseni, pognojiti. Dognojili smo s 40 kg
N/ha. To smo storili z mineralnim gnojilom KAN-om. Na mojo gredico smo dodali 578 g
gnojila KAN (148 kg KAN/ha). Enako smo naredili s spomladanskim pridelkom vendar
nekoliko kasneje in sicer 15. 6. 2018.
3.2.5 Spravilo in meritve
Spravilo pridelka smo opravili v dveh terminih. Jeseni sajen česen smo pobrali 9. 7. 2018,
spomladi posajen česen pa 20. 7. 2018. Takoj po spravilu smo izvedli meritve in sicer smo
izmerili skupno maso glavic in prešteli število razvitih glavic na ponovitev. Pridelek
posamezne ponovitve smo shranili v plastičnih zabojčkih in jih ustrezno označili. Po enem
mesecu sušenja v suhem in zračnem prostoru (na kozolcu) smo 6. 8. 2018 opravili ponovne
meritve.
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Rastline smo najprej očistili, prikrajšali korenine in prikrajšali stebelni vrat. Ko so bile
glavice ustrezno očiščene, smo opravili meritve. Iz vsake ponovitve smo izbrali 10 čisto
naključnih rastlin, katerim smo nato izmerili: maso glavice (g), premer glavice (mm) in pa
prešteli število razvitih strokov v glavici. Meritve smo opravili v laboratoriju Katedre za
sadjarstvo, vinogradništvo in vrtnarstvo, Oddelka za agronomijo, Biotehniške fakultete.
Maso glavic smo stehtali na elektronski tehtnici, premer glavice smo izmerili z kljunastim
merilom, nato pa smo glavico razdrli in prešteli število razvitih strokov.
Izračunali smo tudi potencialni pridelek (t/ha), pri čemer smo morali upoštevati medvrstno
razdaljo 0,25 m in pa tudi razdaljo v vrsti, ki je bila 0,15 m, na vsaki strani je bilo potrebno
upoštevati tudi 12,5 cm za prehodno pot. Na posamezno parcelo smo posadili 55 strokov v
5 vrst po 11 v vsako vrsto. Velikost parcele je znašala 1,25 m × 1,65 m = 2,06 m². Pri
izračunu pridelka t/ha smo upoštevali pridelek na parcelo v velikosti 2,06 m². S pomočjo
križnega računa smo preračunali pridelek na ha. Dobljeno vrednost smo delili s 1000, da
smo pretvorili rezultat iz kg/ha v t/ha. Za potrebo oskrbovalnih površin smo odšteli 25 %
površine.
3.3 OBDELAVA REZULTATOV
Vse izmerjene podatke smo s pomočjo programa Microsoft Excel uredili. Izračunali smo
povprečje po posameznih ponovitvah in jih tudi prikazali v preglednicah in v grafih.
Prikazali smo razlike med izmerjenimi parametri pred sajenjem in po tem, ko smo pobrali
pridelek. Zanimalo nas je tudi, kako se ohranijo lastnosti v eni pridelovalni sezoni in kateri
pridelek je boljše kakovosti.

Slika 2: Populjen pridelek česna, 2018
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4 REZULTATI
4.1 VREME MED POSKUSOM (TEMPARATURA IN PADAVINE)
V času poskusa od novembra 2017 pa do julija 2018 so temperature segale od minimuma
-0,1 °C do maksimuma 22,3 °C. Povprečna temperatura zraka se je od novembra 2017 ves
čas zniževala, iz povprečne dnevne temperature 6 °C na 2 °C. V letu 2018 se je
temperatura nekoliko dvignila, na 5 °C, februarja pa zopet padla na 0 °C. Od marca pa do
julija smo beležili naraščanje povprečne dnevne temperature, ki je bila 4,5 °C (v marcu),
15 °C (v aprilu), 18 °C (v maju), 20 °C (v juniju) in 22,3 °C (v juliju) (slika 3).

Slika 3: Povprečne temperature v času poskusa (°C) (ARSO, 2018)

Padavine v obdobju našega poskusa od novembra 2017 do julija 2018 so prikazani na sliki
4. V tem obdobju je največ padavin padlo v mesecu decembru, kar 218,1 mm padavin,
najmanj padavin pa je padlo v mesecu januarju in sicer 72,9 mm. Skupno je v našem
obdobju poskusa padlo 1203,9 mm padavin, kar je 84,9 mm več od 30 letnega povprečja.

Slika 4: Količina padavin v obdobju poskusa (mm) (ARSO, 2018)
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4.2 REZULTATI MERITEV SADILNEGA MATERIALA
4.2.1 Kakovostne lastnosti čebulic česna pred sajenjem
V preglednici 1 so prikazani rezultati meritev sadilnega materiala dveh sort česna, ki smo
jih opravili vsakič tik pred sajenjem (v jesenskem in spomladanskem terminu).
Preglednica 1: Kakovostne lastnosti čebulic česna pred sajenjem jeseni in spomladi
Sorta

Vrednost

'Ptujski
spomladanski'

Masa glavice (g)

Število
glavici

strokov

v

Jeseni

Spomladi

Jeseni

Spomladi

Jeseni

Spomladi

62,54

84,77

71,29

14

14

Minimum

63,75
56,30

59,23

54,52

64,47

10

8

Maksimum

69,85

70,00

96,56

78,23

17

18

Povprečje

50,55

50,98

49,50

38,02

13

13

Minimum

42,75

47,18

37,71

34,80

9

8

Maksimum

55,30

54,45

56,37

44,69

16

17

Povprečje
'Gardos'

Premer
glavice (mm)

Iz rezultatov meritev sadilnega materiala opravljenih v jeseni in spomladi lahko
ugotovimo, da so bile največje razlike v masi glavice. V času skladiščenja do
spomladanskega termina sajenja so glavice sorte 'Gardos' izgubile 15 % mase, glavice sorte
'Ptujski spomladanski' pa 22 % mase. Razlike v premeru niso bile velike, prav tako ni bilo
razlik v številu stokov v posamezni glavici.
Pri pregledu rastlin na preživetje smo ugotovili, da je bila preživetost čez zimo pri obeh
sortah podobna: 89 %.
4.2.2 Kakovostne lastnosti pridelka glavic glede na termin sajenja
4.2.2.1 Povprečna masa glavic česna
V sliki 5 prikazujemo rezultate meritev mase glavic česna sorte 'Gardos', ki smo jih
pridelali z jesenskim in spomladanskim terminom sajenja. Graf prikazuje razlike v
povprečni masi glavic česna, ki smo jih stehtali pri sadilnem materialu (izmerjeno pred
sajenjem) in maso glavic pridelka. Ugotavljamo, da smo v jeseni posadili stroke iz glavic,
ki so v povprečju tehtale 85 g, glavice pridelka jesenskega termina sajenja pa so bile v
povprečju težke 65 g. Povprečna masa glavic sadilnega materiala pri spomladanskem
sajenju je bila 68 g, masa glavic pridelka spomladanskega sajenja pa je bila 63 g. Iz grafa
je razvidno, da so bile povprečne mase glavic česna pridelane z jesenskim sajenjem za
pribl. 25 % lažje od glavic sadilnega materiala istega termina. Pri spomladanskem sajenju
pa so bile razlike med glavicami sadilnega materiala in pridelka še manjše, znašale so
približno 7 %.
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Slika 5: Povprečna masa glavic česna sorte 'Gardos', pred sajenjem in po pobiranju pridelka

Slika 6 prikazuje rezultate meritev mase glavic česna sorte 'Ptujski spomladanski', ki smo
jih pridelali z jesenskim in spomladanskim terminom sajenja. Graf prikazuje razlike med
povprečno maso glavic česna kot sadilnega materiala (izmerjeno pred sajenjem) in maso
glavic pridelka. Iz grafa je razvidno, da je bila masa glavic pridelka pri jesenskem kot tudi
pri spomladanskem terminu sajenja manjša kot masa glavic sadilnega materiala. V obeh
terminih je šlo za pribl. 25 % manjšo maso glavic pridelka glede na izhodiščni, sadilni
material. Vidimo tudi, da so imele glavice za spomladansko sajenje 30 % manjšo maso od
glavic za jesensko sajenje.

Slika 6: Povprečna masa glavic česna sorte 'Ptujski spomladanski', pred sajenjem in po pobiranju pridelka

Švab Z. Pridelek in kakovost čebulic česna (Allium sativum L.) glede na termin sajenja.
Dipl. delo (VS). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2020

19

4.2.2.2 Povprečen premer glavic česna
Slika 7 prikazuje rezultate meritev premera glavic česna sorte 'Gardos', ki smo jih pridelali
z jesenskim in spomladanskim terminom sajenja. Graf prikazuje razlike v povprečnem
premeru glavic česna, ki smo ga izmerili na sadilnem materialu (izmerjeno pred sajenjem)
in premerom glavic izmerjen na pridelku. Iz grafa lahko razberemo, da je pri obeh terminih
sajenja prišlo do kar precej manjšega premera glavic pridelka glede na sadilni material.
Razlike v premeru med glavicami sadilnega materiala in pridelka so bile pri obeh terminih
podobne in so znašale pribl. 25 % pri jesenskem terminu sajenja in 30 % pri
spomladanskem terminu sajenja.

Slika 7: Povprečen premer glavic česna sorte 'Gardos', pred sajenjem in po pobiranju pridelka

Slika 8 prikazuje rezultate meritev premera glavic česna sorte 'Ptujski spomladanski', ki
smo jih pridelali z jesenskim in spomladanskim terminom sajenja. Graf prikazuje
povprečen premer glavic česna kot sadilnega materiala (izmerjeno pred sajenjem) in
premer glavic pridelka. Iz grafa lahko razberemo, da je tudi pri tej sorti v obeh terminih
sajenja prišlo do precej manjšega premera glavic, glede na premer glavic sadilnega
materiala. Tudi tukaj je razlika slabih 10 mm ali 20 %.
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Slika 8: Povprečen premer glavic česna sorte 'Ptujski spomladanski', pred sajenjem in po pobiranju pridelka

4.2.2.3 Povprečno število strokov v glavici česna
Slika 9 prikazuje povprečno število strokov v glavicah česna sorte 'Gardos', ki smo jih
pridelali z jesenskim in spomladanskim terminom sajenja. V grafu prikazujemo razlike
med povprečnim številom strokov v glavicah česna, ki smo ga uporabili kot sadilni
material (izmerjeno pred sajenjem) in številom strokov v glavicah pridelka. Vidimo, da je
pri jesenskem terminu sajenja ob pobiranju pridelka bilo precej zmanjšano število strokov
v posameznih glavici, pribl. 45 % manjše glede na sadilni material. Pri spomladanskem
terminu sajenja tako velikih razlik v številu strokov v glavici med pridelkom in sadilnim
materialom ni bilo. Ugotovili smo le 10 % zmanjšanje števila strokov.

Slika 9: Povprečno število strokov v glavici česna sorte 'Gardos', pred sajenjem in po pobiranju pridelka
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Slika 10 prikazuje povprečno število strokov v glavicah česna sorte 'Ptujski spomladanski',
ki smo jo pridelali z jesenskim in spomladanskim terminom sajenja. Graf prikazuje razlike
v povprečnem številu strokov v glavici česna, ki smo ga uporabili kot sadilni material
(izmerjeno pred sajenjem) in številom strokov v glavici pridelka. Vidimo, da je bilo pri
jesenskem terminu sajenja število strokov v glavici pridelka enako kot v sadilnem
materialu. Pri spomladanskem terminu sajenja se je zmanjšalo za 5 strokov/glavico ali
približno 30 %.

Slika 10: Povprečno število strokov česna sorte 'Ptujski spomladanski', pred sajenjem in po pobiranju
pridelka

Glede na prikazane rezultate ugotavljamo, da so se nekatere kakovostne lastnosti glavic
česna, kot so masa glavice, premer in število strokov v glavici, ki smo jih izmerili na
glavicah pridelka iz jesenskega in spomladanskega termina sajenja razlikovale glede na
izhodiščni sadilni material. Do razlik je prišlo tudi glede na termin sajenja kakor tudi glede
na sorto.
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4.2.3 Pridelek česna
Potencialni pridelek česna, ki smo ga pridelali z jesenskim in spomladanskim terminom
sajenja se je razlikoval predvsem glede sort. Pri sorti 'Gardos' smo ugotovili, da se je
pridelek glede na termin sajenja le malo razlikoval, saj je bil potencialni pridelek pri
jesenskem sajenju 13 t/ha, pri spomladanskem pa 12,6 t/ha. Pri sorti 'Ptujski spomladanski
so bile razlike v pridelku glede na termin sajenja nekoliko večje. Potencialni pridelek
jesenskega termina sajenja je bil 7,6 t/ha, spomladanskega sajenja pa 6,0 t/ha.

Slika 11: Povprečen pridelek česna za posamezno sorto, pri obeh terminih sajenja
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI
5.1 RAZPRAVA
V diplomski nalogi smo preizkušali dve sorti česna, pri katerih smo preverjali kakovost
čebulic in količino pridelka, glede na termin sajenja. Pričakovali smo razlike tako med
sortami, kot tudi znotraj sorte glede na čas sajenja. Znano je da so tudi spomladanski tipi
česna primerni za jesensko sajenje (Lešić in sod. 2004). V nalogi smo preverjali vpliv
jesenskega in spomladanskega termina sajenja na pridelek dveh sort spomladanskega tipa
česna. V poskus smo vključili špansko sorto 'Gardos' in slovensko sorto 'Ptujski
spomladanski'.
Pričakovali smo, da bo imela sorta 'Gardos' večji pridelek, saj se že sadilni material
razlikuje v velikosti glavic česna. Povprečna masa glavice sadilnega materiala pri sorti
'Gardos' je bila 85 g za jesenski termin in 65 g za spomladanski termin sajenja. Pri sorti
'Ptujski spomladanski' je bila povprečna masa glavice sadilnega materiala 50 g za jesenski
termin sajenja in 36 g za spomladanski termin sajenja. Pridelek je bil pri sorti 'Gardos', v
obeh terminih sajenja večji od sorte 'Ptujski spomladanski'. Pri jesenskem terminu sajenja
je bil potencialni pridelek sorte 'Gardos' 13 t/ha, pri sorti 'Ptujski spomladanski' 7,6 t/ha.
Pri spomladanskem terminu sajenja je dala sorta 'Gardos' 12,6 t/ha, sorta 'Ptujski
spomladanski' pa 6,0 t/ha potencialnega pridelka. V literaturi navajajo, da kakovost
sadilnega materiala pomembno vpliva na dosežen pridelek. Na primer, pri stroku z maso 1
g, bo pridelek znašal okrog 4,6 t/ha, sama masa čebulice pa se bo gibala okoli 31,2 g (Lešić
in sod., 2004).
Kakovost glavic česna smo ugotavljali tudi s štetjem števila strokov, ki so se oblikovali v
glavici. Ugotovili smo, da je imel sadilni material obeh sort podobno število strokov (1314) v posamezni glavici. Vendar pa je termin sajenja različno vplival na število strokov v
pridelanih glavicah. Pri sorti 'Gardos' je bilo v glavicah pridelka jesenskega termina sajenja
v povprečju 9 strokov, kar je 35 % manj kot v glavicah sadilnega materiala, pri
spomladanskem terminu sajenja pa se je število strokov zmanjšalo za 1 ali 7 %. Pri sorti
'Ptujski spomladanski' je bilo ravno obratno, saj smo v glavicah, pridelanih z jesenskim
terminom sajenja, prešteli enako število strokov kot v izhodiščnem semenskem materialu
(13), v glavicah, pridelanih v spomladanskem terminu sajenja, pa je bilo število strokov za
5 (ali 38 %) manjše glede na sadilni material.
O vplivu termina sajenja na pridelek česna poročajo tudi Põldma in sod. (2002), ki so
ugotavljali, kako čas sajenja česna vpliva na razvoj, pridelek in kakovost česna. Ugotovili
so, da so se rastline, posajene spomladi, v začetku počasneje razvijale, v drugi polovici
rastne dobe pa se je rast pospešila. Na slabši pridelek je vplivalo zelo vroče in suho
obdobje v času rasti rastlin, predvsem tam, kjer se je premalo namakalo. Spomladanski
pridelek je bil v povprečju 40-55 % manjši od jesenskega pridelka. Spomladi so se stroki
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slabše razvijali, domnevno zaradi nezadostne izpostavljenosti nizkim temperaturam. Ker so
poskus izvedli v več letih so ugotovili, da se je pridelek precej razlikoval glede na leta.
Glede na klimatske pogoje v njihovi državi je najboljše saditi v jesenskem času. Pozno
jesensko sajenje pa lahko povzroči slabši pridelek zaradi slabe ukoreninjenosti česna.
Česen, posajen spomladi, je imel nižji pridelek. Tudi v našem poskusu smo s
spomladanskim sajenjem dosegli manjši pridelek, vendar razlike niso bile velike. Pri sorti
'Gardos' je bil pridelek 4 % manjši glede na jesensko sajenje, pri sorti 'Ptujski
spomladanski' pa 20 % manjši.
Tudi Draghici in Luganovschi-Luchian (2015) sta na Univerzi za agronomsko znanost in
veterino v Bukarešti prišli do ugotovitve, da se lahko število listov pri rastlinah česna
razlikuje glede na termin sajenja. Čas sajenja je vplival tudi na velikost rastline. Največji
pridelek so dobili pri tistih rastlinah, kjer je bil sadilni material večji. Velik vpliv na rast in
razvoj rastlin so imele tudi klimatske razmere. Ugotavljajo, da je za zagotovitev čim
boljšega pridelek, kateri obdrži ustrezne genetske lastnosti, značilne za sorto, potrebno
upoštevati primeren čas sajenja.
5.2 SKLEPI
Na podlagi opravljene raziskave lahko podamo sledeče sklepe:
- pridelava česna tujih sort, v našem primeru sorte 'Gardos' je uspešna tudi na
slovenskih tleh,
-

pridelek sorte 'Gardos' je bil večji (13 t/ha pri jesenskem terminu in 12,6 t/ha pri
spomladanskem terminu sajenja) od avtohtone sorte 'Ptujski spomladanski' (7,6
t/ha v jesenskem terminu in 6,0 t/ha pri spomladanskem terminu sajenja),

-

sajenje česna v jesenskem času se je izkazalo za uspešno, saj sta obe sorti imeli
preživelost rastlin več kot 90 %,

-

jesenski termin sajenja je najbolj vplival na povprečno maso glavic česna, ki je
bila pri sorti 'Gardos' za 20 %, pri sorti 'Ptujski spomladanski' pa 25 % manjša
glede na sadilni material. Razlike pri spomladanskem terminu sajenja so bile
3 % pri sorti 'Gardos' in 14 % pri sorti 'Ptujski spomladanski',

-

termin sajenja je vplival tudi na število strokov v glavici: pri jesenskem terminu
sajenja je bilo pri sorti 'Gardos' število strokov v glavici za 35 % manjše glede
na sadilni material, pri sorti 'Ptujski spomladanski', pridelani s spomladanskim
terminom sajenja, pa za 38 % glede na sadilni material.
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6 POVZETEK
Slovenski potrošniki se vedno bolj zanimajo za nakup česna, pridelanega v Sloveniji.
Zaradi tega se tudi vedno več pridelovalcev (manjših in večjih) odloča za pridelavo te
zelenjave. Vsem so na voljo različne sorte, ki jih ponujajo tuje semenarske hiše, pa tudi
domača – Semenarna Ljubljana, ki ima v lasti kar nekaj avtohtonih sort česna. Med najbolj
poznanimi je slovenska avtohtona sorta 'Ptujski spomladanski', katero smo vključili v našo
raziskavo. Pridelovalci izbirajo lahko tudi sadilni material iz držav, kot so: Italija,
Madžarska, Španija in podobne. Izmed vseh držav v Evropi najbolj izstopa Španija, ki
velja za največjo pridelovalko česna, hkrati pa je tudi ena izmed vodilnih držav
žlahtniteljic v EU.
Česen velja za eno izmed starejših in precej aromatičnih čebulnic, primernih za
prehranjevanje. Za pridelovanje ni preveč zahteven, potrebuje srednje visoke temperature
in pa dokaj vlažno podnebje ter zadostno količino svetlobe. Klimatske razmere našega
pridelovalnega območja mu ustrezajo, zato lahko pridelujemo sorte, ki pripadajo
ozimnemu (jesenskemu) tipu česna in pa sorte, ki pripadajo jaremu (spomladanskemu) tipu
česna. Za dobro rast česna je pomembno, da sajenje opravimo v času, ko je dan kratek,
lahko že jeseni, oziroma zelo zgodaj spomladi.
V naši raziskavi smo uporabili dve sorti in sicer 'Ptujski spomladanski' in špansko sorto
'Gardos'. Predvidevali smo, da se bo pridelek sort po količini in kakovosti čebulic
razlikoval glede na izbran termin sajenja (jeseni in spomladi). V jesenskem času smo
zasnovali poskus v petih ponovitvah. Domnevali smo, da bo imela sorta 'Gardos' večji
pridelek, od sorte 'Ptujski spomladanski', ne glede na čas sajenja, saj je bil že sadilni
material večjih dimenzij. Hkrati pa smo pričakovali tudi, da bo pridelek česna posajenega
jeseni večji od pridelka posajenega spomladi, še posebej zato, ker spomladi zaradi
neustreznih rastnih razmer nismo mogli saditi pred aprilom. Prav tako so nas zanimale tudi
kakšne so kakovostne lastnosti pridelka, ki smo ga dobili po pobiranju oziroma po končani
rastni dobi. Opravili smo meritve kakovostnih lastnosti sadilnega materiala (pred sajenjem)
in pridelanih glavic (po spravilu). Izmerili smo maso in premer glavice in prešteli število
strokov v glavici.
Že med samim opazovanjem poskusa smo ugotovili, da ima sorta 'Gardos' večje glavice in
večjo listno maso kot pa sorta 'Ptujski spomladanski', kar se je na koncu izkazalo tudi v
večjem pridelku. Na podlagi naših meritev smo ugotovili, oziroma potrdili našo
zastavljeno hipotezo, da bo pridelek sorte 'Gardos' večji, glede na pridelek avtohtone sorte
'Ptujski spomladanski'. Prav tako smo lahko potrdili, da je bil pridelek jesenske saditve
večji, kot pa sajenje v spomladanskem času. Termin sajenja je različno vpliva na število
strokov v glavici česna. Pri sorti 'Gardos' je bilo glede na sadilni material število strokov
manjše v glavicah pridelka, zasnovanega z jesenskim sajenjem, pri sorti 'Ptujski
spomladanski' pa pri spomladanskem sajenju.
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Pri našem poskusu smo lahko ugotovili, da lahko na naših tleh uspešno pridelujemo in
jesenski tip česna in spomladanski tip česna. Jesenski tip česna je uspešno prezimil, saj je
prezimilo kar okoli 90 % posajenega materiala. Prav tako smo ugotovili, da lahko na naših
tleh sadimo vse tipe česna od avtohtonih slovenskih sort do tujih, saj v obeh primerih
dobimo zadovoljive količine pridelka.
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