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UVOD
Gojen česen je v svetu poznan že dolgo,
tako da mu je pravzaprav težko najti izvor.
Predvidevajo, da je njegova domovina
jugozahodna Sibirija, od koder se je razširil
v južno Evropo in se tam udomačil. Divje
rastočega so namreč našli, razen v Sibiriji,
tudi na Siciliji.
Česen (Allium sativum L.) spada v družino
Amaryllidaceae in rod Allium, v katerem je
približno 900 različnih vrst. Od teh jih pri
nas v naravi najdemo okoli 40. Česen spada
med trajnice, ki jih razmnožujemo
vegetativno. Kot material za razmnoževanje
se uporabljajo čebulice.
Pri česnu večinoma uporabljamo stroke,
poznana pa je tudi uporaba listov, cvetnega
stebla in mladih rastlin, ki so okusni surovi
ali za pripravo raznih jedi.

Česen ptujski spomladanski in paprika magdalena
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Česen ima tudi zdravilne lastnosti
Znano je njegovo antiseptično delovanje,
pomaga pa tudi pri težavah z dihali, lajša
izkašljevanje, znižuje nivo holesterola v krvi
in niža krvni tlak.

V vrtu je česen lahko čudovit sosed vrtninam,
saj odganja na primer bolhače in komarje, poleg tega pa
vrtnine, cvetlice in drevnino varuje tudi pred pepelasto
plesnijo.

Česen lahko uživamo v strokih (celih ali
zmečkanih, samostojno ali dodanih raznim
jedem), v tabletah ali prahu, kot sirup ali
kot kapsule, napolnjene z oljem. Najbolj
učinkovit pa je vsekakor svež.
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Česen v Sloveniji
V zadnjih 20 letih se je pridelava česna v
Sloveniji močno spremenila, saj so se leta
1992 pridelovalne površine in posledično
skupni pridelek česna začeli zmanjševati.
Klub manjši domači pridelavi pa se uporaba
česna v Sloveniji ni zmanjšala. Pomanjkanje
domačega česna je nadomestil uvoženi.

Semenarna Ljubljana, d.d., podpira ponovno
rast slovenske proizvodnje česna.
Pri tem bi povečala tako pridelovalne
površine kot tudi pridelek na hektar. Zato
je leta 2010 uvedla žlahtniteljski program,
s katerim želi ne le izboljšati kvaliteto že
obstoječih sort, ampak tudi razširiti sortiman
ter s tem ponuditi več možnosti
slovenskim proizvajalcem. To bi omogočilo
večjo konkurenčnost v primerjavi s tujci in
manjši uvoz česna.

Polje na Selekcijsko-poskusnem centru na Ptuju
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Spoznajmo česen

Korenine česna so goste in en strok ima
lahko do 40 korenin. Sežejo do globine
30 cm, ob straneh pa se razširijo do 40 cm
stran od rastline. Zato moramo za
optimalno rast zagotoviti dovolj hrane in
vode v prvem sloju tal. Pri obdelavi tal
moramo paziti, da ne poškodujemo korenin,
saj tem upočasnimo rast, preko poškodbe pa
lahko pride tudi do okužbe.
Zunanji listi česna so najstarejši, medtem
ko so mladi listi na sredini. Listi rastejo
večinoma pokončno in so povoščeni,
podobno kot pri čebuli. Vosek zmanjša
učinkovitost uporabe fitofarmacevtskih
sredstev, zato moramo pri škropljenju
uporabljati tudi močila, o katerih nam bodo
svetovali v kmetijski apoteki. Pogosto se
dogaja, da vrhnji del lista porumeni, kar je
posledica pomanjkanja vode. Običajno se to
pojavi pri zelo nizkih ali visokih
temperaturah, ko je rastlina v stresu.

Dokler je rumen le vrhnji del lista, to upoštevamo kot
normalno stanje rastline in ne kot težavo.
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Čebulica (glava) česna je sestavljena iz več
strokov (5-30, odvisno od sorte). Stroki so
v resnici vršički, pokriti z listi. Prvi list je
rezervni, drugi so pokrivni.

Kot dobri sosedje naj rastejo poleg česna paradižnik,
kumare, rdeča pesa, jagode in korenček, nekoliko slabše
pa bo rasel v družbi fižola in graha.

Pogoji za rast
Česen najbolje uspeva v dobro odcednih,
zmerno rodovitnih tleh, na sončnem in pred
vetrom zaščitenem delu vrta. Rast česna
je visoka in kompaktna, zato mora biti za
učinkovito izrabo prostora in hranil gostota
rastlin relativno visoka.
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VISOKE GREDE
Za vzgojo česna so primerne tudi visoke
grede, saj z njih voda hitreje odteče.

Za

začetek rasti in tvorbo čebulice potrebuje česen
določeno obdobje nizkih temperatur (pod 7°C), nato pa je
pomembna še dolžina dneva. Če je hladno obdobje daljše,
je lahko dolžina dneva krajša in obratno.

Globina tal za optimalno rast naj bo vsaj 30
cm. Pomemben dejavnik je tudi nadmorska
višina, saj česen potrebuje relativno hladne
noči. Optimalna nadmorska višina za vzgojo
česna je tako med 600 in 1200 m.
Temperatura
Ker izvira iz osrednje Azije, je česen dokaj
odporen na nizke temperature. Najbolj
optimalno raste, če je razlika med najvišjimi
in najnižjimi dnevnimi temperaturami večja
od 6-7 °C. Poškodbe zaradi nizkih temperatur
se lahko izjemoma pojavijo, če tla zmrznejo
v zelo kratkem obdobju.
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Česen potrebuje vodo
V vsakem obdobju rasti je česen zelo
občutljiv na pomanjkanje vode.
Za osnovne potrebe po vodi zadošča okoli
900 mm padavin na leto, vendar pa morajo
biti padavine tudi primerno razporejene.
Relativna vlaga zraka lahko vpliva na
zdravje česna med rastjo, pri spravilu in pri
skladiščenju. Optimalna relativna vlaga zraka
mora biti nižja kot 60%. Pri več kot 70% pa
obstaja večja možnost okužb listov z raznimi
boleznimi.
Vpliv svetlobe na rast česna
Intenziteta in kvaliteta svetlobe prav tako
vplivata na razvoj česna. Če raste česen v
okolju, kjer je večino časa pretežno oblačno,
se lahko razvoj čebulice upočasni ali ustavi.
Po drugi strani pa listi filtrirajo svetlobo na
način, ki pospešuje polnjenje čebulice. Če je
torej gostota setve premajhna, lahko tudi
direktno sonce vpliva na slabši razvoj
čebulice.

Večje potrebe po vodi se pojavijo od začetka
pomladi dalje, ko se začne obdobje hitre rasti.
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Sorte česna
iz SEMENARNE LJUBLJANA

Registrirani sorti Semenarne Ljubljana, d.d.,
sta AVTOHTONI SLOVENSKI sorti: PTUJSKI
JESENSKI in PTUJSKI SPOMLADANSKI.
Ptujski jesenski
je sorta, ki v naših klimatskih razmerah ne
cveti. Sorta je srednje zgodnja, ne da se je
skladiščiti do spomladi. Listi so rumeno
zeleni, ozki, srednje dolgi in rahlo ležeči.
Čebula (glava) je majhna do srednje
velika. Čebula je kompaktna, bela, eliptične
oblike. Pokrivni listi so srednje debeli in se
držijo strokov. Stroki so majhni do srednje
veliki, krem barve. Od setve do spravila
potrebuje od 259 do 268 dni, odvisno od
leta. Številka sorte na FURS: ALS005.
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Ptujski spomladanski
je sorta, ki v Sloveniji v določenih letih
lahko cveti, vendar vse rastline ne cvetijo
istočasno. Sorta je nekoliko kasnejša kot
sorta ptujski jesenski, lahko jo skladiščimo
do spomladi. Listi so modro zeleni, ozki,
kratki in rahlo ležeči. Čebula (glava) je
majhna do srednje velika. Čebula je
kompaktna, bela, eliptične oblike. Pokrivni
listi so srednje debeli in se držijo strokov.
Stroki so majhni do srednje veliki, krem
barve s prisotnostjo antocianov; znani po
močni aromi. Od setve do spravila potrebuje
od 259 do 279 dni, odvisno od leta. Številka
sorte na FURS: ALS006.
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VZGOJA ČESNA

Stroki ne smejo biti poškodovani, predvsem
moramo paziti, da ne poškodujemo stebla
stroka (ploščati del), saj v tem primeru zraste
manj korenin, s tem pa se zmanjša tudi
pridelek.

Pri sajenju česna ni pomembna samo velikost strokov,
temveč tudi velikost čebulice. Pri sajenju vedno izberemo
večje stroke, ker bodo pridelali največje glave.

Priprava strokov pred sajenjem
Če nameravamo posaditi večje količine
česna in se želimo prej pripraviti, lahko že
predhodno razdelimo čebulice na stroke
(stročkamo). To opravimo največ 12 dni
pred sajenjem, sicer stroki dehidrirajo ali
pa začno celo poganjati. Posledica tega pa
je zmanjšanje pridelka. Stročkan material
skladiščimo na suhem in v senci.
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IZBERIMO PRAVE STROKE
Za sajenje izberemo stroke iz čebulic, ki
imajo pravilno obliko, so zdrave, cele, velike
in čvrste.

Pred sajenjem stroke česna namočimo v
pripravek iz alg (Valentin SMART EKO
organsko gnojilo za vrt in okrasne rastline)
za krepitev odpornosti rastlin. Stroke
namakamo vsaj 10 minut.
Sajenje česna
Optimalna razdalja med rastlinami je
odvisna od sorte in od želenega pridelka.
Če želimo pridelati velike čebulice, moramo
zmanjšati število rastlin na površini.
Primerna razdalja med rastlinami je 10 cm
v vrsti in med vrstami. Pri večjih medvrstnih
razdaljah se lahko pojavi več plevela, kar za
česen ni ugodno, saj raste počasneje kot
plevel. Globina sajenja česna je od 2-8 cm,
odvisno od velikosti stroka.
Kdaj sadimo?
Če posadimo česen prezgodaj, obstaja večja
možnost izpada pridelka zaradi bolezni.
Poleg tega se pri zgodnjem sajenju
pojavi prehitra jesenska rast in posledično
poškodbe zaradi morebitnega snega.
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SAJENJE ČESNA V SLOVENIJI
Česen sadimo v Sloveniji oktobra in do
začetka novembra. Pri spomladanskem
sajenju česna (v marcu) dobimo manjše
pridelke kot pri jesenskem.

Optimalni čas sajenja je 4 do 6 tednov preden tla
zmrznejo, saj s tem omogočimo česnu dovolj časa, da
razvije koreninski sistem. Pri ugodni prezimitvi pomaga
tudi prekrivanje tal (mulčenje).

Čeprav spomladi rastline nadaljujejo z
rastjo, lahko poškodbe vplivajo na kakovost
in odpornost proti boleznim. Če posadimo
česen prepozno, lahko pride do dehidracije
in izgube energije stroka. Koreninski sistem
se ne razvije pravilno, zato rastline niso
odporne na nizke temperature in lahko
propadejo.
Prekrivanje gredic - mulčenje
S primernim prekrivanjem (mulčenjem)
gredic uravnavamo temperaturo in vlago tal
ter preprečimo erozijo zaradi dežja.
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Prekrivka ne sme biti predebela, saj se v tem
primeru tla spomladi ogrevajo počasneje,
prav tako pa v tleh zastaja voda, kar lahko
povzroči gnitje čebulic. Prekrivka ne sme biti
preveč lahka niti preveč težka, da tla
normalno dihajo.

Priporočljiva je sveže pokošena trava, ki ne semeni, pa
tudi slama ali suho listje. Trava v jeseni doda tlom tudi
dušik, tako da pomaga pri gnojenju.

Zalivanje česna
V obdobju rasti potrebuje česen okoli
900 mm vode, ki mora biti primerno
razporejena skozi celotno obdobje. Če je
padavin premalo, je potrebno zalivanje.
Posevek zalivamo zjutraj ali dopoldne,
tako da se do večera listi osušijo. S tem
zmanjšamo možnost okužbe listov. Če
po sajenju ni napovedan dež, je takrat
priporočljivo zalivanje, saj s tem zagotovimo
dovolj vlage v prvi fazi rasti, ko se razvijajo
korenine. Če gredo namakamo, moramo
paziti, da tla niso preveč vlažna, saj v
primeru zelo nizkih temperatur vlažna tla
zmrzujejo hitreje kot suha.

15

Z ZALIVANJEM PRENEHAMO 2-3 TEDNE
PRED SPRAVILOM
Poskrbeti moramo, da bo do spravila greda
suha in brez plevela, sicer bo plevel česnu
odvzemal vlago, ki jo potrebuje za polnjenje
čebulic, s tem pa bo tudi pridelek manjši.
Gnojenje česna
Gnojenje je odvisno od vrste tal in od
obstoječe vsebnosti hranil v tleh. Pred
sajenjem gnojimo s fosfornimi in kalijevimi
gnojili, nato pa med rastjo še trikrat
dognojujemo z dušikovimi. Zadnjič gnojimo,
ko imajo rastline približno 10-11 listov. Pri
gnojenju bodimo zmerni. Če tla vsebujejo
preveč hranil, bomo imeli na koncu obilen
pridelek listja in zelo majhne glavice.
Organska gnojila dodajamo vsaj 30 dni pred
sajenjem. Hlevski gnoj ni priporočljiv, saj
lahko povzroči gnitje strokov.
Kolobar
Na gredi s česnom kolobarimo na 4-5 let,
torej v tem času za česnom ne sadimo
tudi pora, šalotke ali čebule. Za česnom je
priporočljivo saditi solato ali paradižnik.
Lahko se odločimo tudi za setev rastlin za
zeleno gnojenje, predvsem so priporočljivi
oljna redkev, krmna ogrščica in bela
gorjušica, ki odganjajo talne ogorčice
(nematode).
Škodljivci in bolezni
Čebulna muha se pojavi v aprilu
in maju. Iz bub, ki so
prezimile v tleh, izletajo muhe,
ki odložijo od 50 do 100 jajčec
na koreninski vrat. Že po nekaj
dneh se izležejo žerke, ki se
takoj zavrtajo v mlado rastlino.
Po napadu čebulne muhe, se
srčni listi začnejo zvijati in
rumeneti.
16

Poškodba zaradi
muhe v poznem
stanju

Česnova muha je bolj poznana pri naših
južnih sosedih. V nasprotju s čebulno muho
je v steblu običajno le ena žerka česnove
muhe. Naletu muhe se izognemo tako, da
namestimo rumene plošče, posevek pa
prekrijemo z vrtno tkanino. Priporočamo, da
posevek ostane pokrit vsaj do 25. maja.
Med pogostejšimi škodljivci
česna so tudi porova zavrtalka,
tripsi, nematode in pršice.

Tripsi na česnu

Proti gnilobi česna
se borimo s širokim
kolobarjem,
zdravim semenom,
ne zalivamo po
rastlinah in ne
povzročamo ran
na rastlinah.

Če veliko dežuje, česen rada
napade peronospora. Na listih
najdemo sive prevleke. Preventivni
ukrepi so, da so tla dobro odcedna,
ne pretiravamo z gnojenjem in
redno odstranjujemo plevel.

Peronospora

Spravilo pridelka
Zrelemu česnu se pričnejo sušiti vrhovi
listov, listi se razbarvajo in poležejo. Če s
pobiranjem preveč odlašamo, listi razpadejo
in pred čiščenjem čebulice stroki ogolijo.
Optimalni čas za pobiranje je, ko je vsaj še
5-7 listov delno zelenih. Za lažje pobiranje tla
predhodno z vilami zrahljamo. Česen damo
nato v senco, pod streho, v zračen in suh
prostor, kjer ga do 4 tedne sušimo.
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PLETENJE KIT
S pletenjem kit začnemo, ko je cima napol
suha. Česnovi glavici odstranimo korenine
in zunanje luskoliste, steblo pa pustimo.
Vzamemo 3 ali 6 glavic česna in pričnemo s
pletenjem kite. Med pletenjem dodajamo v
enakomernih razmikih vedno nove česne.

Pri spravilu bodimo
previdni, da ne
poškodujemo čebulice,
saj so ranjene rastline bolj
dovzetne za razne okužbe.
Posušenemu česnu
odstranimo korenine in
listje (odrežemo ga 3
cm nad čebulico) ter ga
uskladiščimo. V skladišču
česen lahko hranimo 4 do
6 mesecev.
Shranjevanje česna
Če želimo skladiščiti
česen 4-5 mesecev, je
dovolj, da ga skladiščimo
na temperaturi 20°C
v senci, pod streho, v
zračnem in suhem
prostoru. Hranimo ga v
mrežastih vrečah, košarah
ali pa ga spletemo v šope
in obesimo. Stroke lahko
cele ali narezane tudi
zamrznemo, obstajajo pa
še načini shranjevanja v
kisu, olju, s soljo.
Lahko ga shranjujemo
tudi posušenega,
zmletega in podobno.
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SODELUJTE V SLOVENSKI AKCIJI

OHRANJAMO
AVTOHTONE
IN UDOMAČENE
SORTE

ČE ŽELITE BITI DEL PROJEKTA, KI SKRBI
ZA OHRANITEV SLOVENSKE KULTURNE
DEDIŠČINE, NAM POŠLJITE DO 3 GLAVE
ČESNA IN PODATKE:
Ime in priimek
Telefonska št. ali e-pošta
Izvor česna (če imate podatek)
Strokovnjaki Semenarne Ljubljana bodo
vsak poslan vzorec analizirali in uporabili
za nadaljnje raziskave in razvoj.
Vzorec in podatke pošljite na naslov:
Semenarna Ljubljana, d.d.
Pablo Hirschegger
Dolenjska cesta 242
1000 Ljubljana
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