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Zbornik projekta EIP čEsEn In šalotka – seme prihodnosti
Projekt EIP Vzpostavitev vzdrževalne selekcije čebulnic za pridelavo zdravega semena slovenskih sort česna (Allium sativa) in 

šalotke (Allium cepa var. aggregatum), okrajšano EIP Česen in šalotka. 

Projekt se je izvajal v okviru ukrepa M16 - Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014‒2020, podukrepa M16.2 - Podpora za 
pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij. 

Projekt je sofinancirala Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru 
Programa razvoja podeželja 2014‒2020. 

Šifra projekta: 33117-3020/2018 

Trajanje projekta: 22. 11. 2019–21. 11. 2022 

Partnerji pri projektu: 
1 Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma (vodilni partner) 
2 Kmetijski inštitut Slovenije 
3 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije 
4 KGZS - Zavod Celje
5 KGZS - Zavod Novo mesto 
6 Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje 
7 Eko kmetija Kasaš 
8 Ekološka kmetija Rogelj 
9 Kmetija Meško 
10 Ekološka kmetija Tovornik, Tovornik Milan 
11 Kmetija Klančnik 
12 Amarant, Fanči Perdih, s. p. 
13 Vrtnarstvo Imperl, Tomaž Imperl, s. p. 
14 Allium, zaposlitveni center, z. o. o., so. p. 

Avtorji (po abecednem vrtnem redu): čerenak andreja 3, Dolničar Peter 2, Gerjevič nina 1, Hosta Damjana 1, Imperl tomaž 13, 
Jurše Rogelj Helena 1, kasaš Mihael 7, klančnik alenka 11, kogovšek Mojca 1, Meško tinka in Roman 9, Pelko natalija 5, Perdih 
Fanči 12, Puh lenka 14, Rogelj alojz 8, Reberšek natek nada 6, škerbot Igor 4, tovornik Milan 10, Vernik Darko 12 (zunanji strokovni 
sodelavec) 
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Uvod
V slovenskem prostoru se soočamo s problemom izjemne okuženosti semenskega materiala slovenskih sort česna in šalotke. 

Kot odgovor na reševanje te problematike je oblikovano razvojno-raziskovalno partnerstvo za permanentno odbiro in čiščenje 
semenskega materiala, v okviru katerega je bil zasnovan EIP projekt VZPOSTAVITEV VZDRŽEVALNE SELEKCIJE ČEBULNIC ZA 
PRIDELAVO ZDRAVEGA SEMENA SLOVENSKIH SORT ČESNA (Allium sativa) IN ŠALOTKE (Allium cepa var. aggregatum), okrajšano EIP 
Česen in šalotka. 

Ker je projekt vsebinsko iz znanstveno-raziskovalnega in strokovnega zornega kota izjemno zahteven, je kot tak osnovan na 
temeljih sodelovanja projektnih sodelavcev tako iz znanstveno-raziskovalne sfere (Kmetijski inštitut Slovenije, Inštitut za hmeljarstvo 
in pivovarstvo Slovenije), strokovno svetovalnih organizacij (KGZS Zavod Novo mesto, KGZS Zavod Celje) in izobraževalnih institucij 
(Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma ter Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje) kot strokovnih sodelavcev na 
partnerskih kmetijskih gospodarstvih (Biodinamična kmetija Kasaš, Ekološka kmetija Tovornik, Kmetija Klančnik, Kmetija Meško, 
Ekološka Kmetija Rogelj), ter nepogrešljivih sodelavcev z bogatim znanjem in izkušnjami projektnega partnerja AMARANT, ekološka 
semenska pridelava, Fanči Peridh s. p., zadruge Allium, zaposlitveni center, z. o. o., so. p. ter Vrtnarstva Imperl, Tomaž Imperl s. p.

Zasledovanje cilja vzpostavitve trajne oskrbe s kakovostnim semenskim materialom slovenskih sort česna in šalotke tako zahteva 
laboratorijsko delo (čiščenje virusov ter nadaljnji razvoj semenskega materiala v okviru tkivnih kultur) ter razvoj semenskega 
materiala po shemi in vitro – in vivo. Pravzaprav je edini učinkoviti celostni ukrep, ki zajema vse aktivnosti od sajenja zdravega 
sadilnega materiala, odstranitve virusov in zatiranja prenašalcev virusov ter odstranitve morebitnih škodljivcev iz sadilnega materiala, 
čemur pa mora slediti ustrezna agrotehnika v sami semenski pridelavi, kar je zahtevalo neposredno vzporedno vključitev projektnih 
kmetijskih gospodarstev v izvajanje agrotehnoloških preizkusov. 
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Prva faza čiščenja je na primarnem nivoju potekala na Kmetijskem inštitutu Slovenije in Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo 
Slovenije, pri čemer so se njihova znanja prenesla na sekundarni raziskovalni nivo, na strokovne sodelavce Grma Novo mesto – 
centra biotehnike in turizma. Grm Novo mesto je tako prevzel vse faze od identifikacije, čiščenja in mikropropagacije do nadaljnjega 
razvoja rastlin v in vivo pogojih. Za vzpostavitev trajne vzdrževalne selekcije je, poleg prenosa znanj med razvojno-raziskovalnimi 
in izobraževalno institucijo, zahtevalo tudi obsežno delo ostalih projektnih partnerjev v okviru izvedbe agrotehnoloških poskusov, 
na osnovi katerih so bila izdelana agrotehnološka navodila z detajlnimi smernicami, ki ponudijo odlične agrotehnološke rešitve 
specifično za pridelavo semenskega materiala slovenskih sort česna in šalotke za nadaljnjo pridelavo vsem zainteresiranim 
pridelovalcem. Agrotehniške rešitve obsegajo celoten proces od obdelave tal do prehrane rastlin, varstva rastlin pred boleznimi 
in škodljivci, obvladovanja plevelov, optimizacije spravila ter procesa skladiščenja semenskega materiala česna in šalotke. Zato 
je zasnova agrotehnoloških preizkusov na projektnih kmetijskih gospodarstvih zahtevala spremljanje vse prej omenjenih. V 
samem razvoju zasnove in priprave agrotehnoloških navodil smo pretežno sledili pridelavi v ekološkem, pa tudi konvencionalnem 
kmetovanju, pri čemer je jasno, da je v segmentu semenske pridelave česna in šalotke smiselno posebej podpreti ekološko pridelavo. 

Med trajanjem projekta je tekla promocija semenarstva in uporabe kakovostnega slovenskega semenskega materiala in 
vzpostavitve novega standarda kakovosti v segmentu razvoja. S tem se projekt naslanja na veliko težavo sodobnega, tudi slovenskega 
kmetijstva – in sicer erozija lokalnih, domačih, avtohtonih in predvsem domačim razmeram prilagojenih sort kmetijskih rastlin, 
popularizaciji pridelave v segmentu ekološke pridelave in odpiranje novih zaposlitvenih priložnosti v kmetijstvu in razvoju podeželja 
nasploh. Semenarstvo v Sloveniji ponuja še neizkoriščene možnosti, v kolikor je na voljo ustrezen izhodiščni avtohtoni semenski 
material ter agrotehnološko znanje, in je kot tako lahko pomemben iniciator doseganja ciljev razvoja podeželja. 

Pred nami je torej zbornik projekta, ki s svojimi raznolikimi vsebinami bralcu ponudi zanimivo branje, prvenstveno pa uporabna 
znanja vse od pregleda ozadja projektne zasnove do predstavitve pomembnih projektnih rezultatov, ki bodo za marsikaterega 
pridelovalca v bodoče predstavljali dragocene smernice, še posebej tiste, ki jih najdete v agrotehnoloških navodilih. 

Mojca Kogovšek, vodja projekta 
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O projektu in projektnih partnerjih
Avtorji (po abecednem vrtnem redu): čerenak andreja 3, Dolničar Peter 2, Gerjevič nina 1, Hosta Damjana 1, Imperl tomaž 13, 
Jurše Rogelj Helena 1, kasaš Mihael 7, klančnik alenka 11, kogovšek Mojca 1, Meško tinka in Roman 9, Pelko natalija 5, Perdih 
Fanči 12, Puh lenka 14, Rogelj alojz 8, Reberšek natek nada 6, škerbot Igor 4, tovornik Milan 10, Vernik Darko 12 (zunanji strokovni 
sodelavec) 

V projekt VZPOSTAVITEV VZDRŽEVALNE SELEKCIJE ČEBULNIC ZA PRIDELAVO ZDRAVEGA SEMENA SLOVENSKIH SORT ČESNA (Allium 
sativa) IN ŠALOTKE (Allium cepa var. aggregatum), ki izhaja iz velike potrebe slovenske semenarske pridelave česna in šalotke, ki 
se sooča z izjemno okuženostjo semenskega materiala slovenskih sort, smo vključili tri sorte česna: Ptujski spomladanski, Ptujski 
jesenski in Jesenski Anka ter šalotko sorto Pohorka. 

Temeljni cilj projekta je vzpostavitev vzdrževalne selekcije slovenskih sort česna in šalotke primernega zdravstvenega stanja. S 
tako imenovanim brezvirusnim sadilnim materialom bomo prispevali k povečanju produktivnosti v pridelavi izbranih slovenskih 
sort česna in šalotke. 

Gre za tip projekta EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije), ki se nanaša na iskanje rešitev dejanskega problema, ki ga kmet zaznava 
na svoji kmetiji. Projekt je natančno definiran, strokovno utemeljen, v njem so vse informacije, kaj in na kakšen način bodo udeleženci 
projekta počeli v obdobju trajanja projekta. Za namen izvedbe projekta se na podlagi sklenjene pogodbe o medsebojnem sodelovanju 
vzpostavi partnerstvo, ki ga sestavljajo najmanj trije člani: kmetijsko gospodarstvo, pravna oseba, ki opravlja raziskovalno in razvojno 
dejavnost in pravna oseba, ki opravlja dejavnost svetovanja na področju kmetijstva, živilstva oziroma gozdarstva ali varstva okolja, 
ohranjanja narave ali varstva voda, lahko so vključeni tudi ostali sodelujoči: zadruge, posamezniki, podjetja ... (povzeto po https://
skp.si/eup/namen-eip/namen-eip#kaj, 24. 10. 2022). Projekt sofinancira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020. Višina podpore: 89 % upravičenih stroškov projekta 
krije Program razvoja podeželja 2014–2020 (80 % Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, 20 % Republika Slovenija), 11 % je 
lastni vložek partnerjev. 

V projekt je vključenih 14 partnerjev: 5 kmetijskih gospodarstev (kmetije Kasaš, Tovornik, Klančnik, Meško in Rogelj), 2 razvojno-
raziskovalni ustanovi (Kmetijski inštitut Slovenije, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije), 2 ustanovi, ki opravljata svetovanja 
na področju kmetijstva, živilstva oziroma gozdarstva ali varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda (KGZS – Zavod Novo 
mesto in KGZS – Zavod Celje) in 5 ostalih udeležencev (2 šoli: Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Šola za hortikulturo in 
vizualne umetnosti Celje; 2 podjetji: semenarska hiša Amarant, Fanči Perdih s. p. in Vrtnarstvo Imperl, Tomaž Imperl s. p. ter Allium, 
zaposlitveni center, z. o. o., so. p. kot zadruga, socialno podjetje in kmetija). 

Lastni vložek partnerjev znaša 11 % upravičenih stroškov projekta, 89 % upravičenih stroškov sofinancirata Evropska unija iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-
agricultural-policy/rural-development_sl) in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020 (https://www.
program-podezelja.si/). 
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Opis projektnih partnerjev ter njihov prispevek v projektu 

Vodilni partner: Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma (okrajšano GRM NM) 
Grm Novo mesto je po obsegu dejavnosti in že obstoječi infrastrukturi največji biotehniški šolski center v Sloveniji. V okviru svojega 

vzgojno-izobraževalnega dela, ki v okviru enote Medpodjetniškega izobraževalnega centra izvaja tudi neposredno proizvodnjo v 
realnem gospodarskem okolju, pokriva celotno agroživilsko verigo (od njive do mize), ukvarja se tudi z razvojno-raziskovalnimi 
projekti v okviru obstoječe mreže podjetniškega okolja in drugih razvojno-raziskovalnih institucij in je tudi registriran kot raziskovalna 
ustanova. Zavod opravlja tudi naloge s področja praktičnega usposabljanja dijakov, študentov ter udeležencev v procesu 
vseživljenjskega učenja, usposabljanje zaradi potreb tehnoloških sprememb v delovnih procesih in za zviševanje konkurenčne 
sposobnosti kmetijstva, biotehnike, gostinstva in turizma z razvijanjem novih tehnologij in inovacij, opravljanjem raziskav in drugih 
storitev oziroma dejavnosti, ki so določene s sklepom o ustanovitvi zavoda. Zavod sestavlja pet organizacijskih enot: Kmetijska šola 
Grm in biotehniška gimnazija, Srednja šola za gostinstvo in turizem, Višja strokovna šola, Dijaški in študentski dom ter Medpodjetniški 
izobraževalni center. 

Grm Novo mesto je med projektom izvajal sekundarno raziskovalno delo, pri čemer je pridobival ustrezna znanja od partnerskih 
razvojno-raziskovalnih inštitucij ter ga širil naprej na različnih dogodkih. Med projektom smo vzpostavili vzdrževalno selekcijo 
slovenskih sort česna. Poleg raziskovalnega dela na samem izboljševanju sort (in vitro) ter in vivo v zavarovanem prostoru smo izvedli 
agrotehnološki preizkus na področju namakanja pri pridelovanja česna v rastlinjaku. 

Član partnerstva 1: Kmetijski inštitut Slovenije (okrajšano KIS) 
Kmetijski inštitut Slovenije je s svojim strokovnim znanjem eden ključnih partnerjev v projektu, saj imajo že od leta 1988 

vzpostavljen laboratorij za tkivne kulture, ki že 30 let zagotavlja brezvirusne in vitro rastline za potrebe vzdrževalne selekcije in 
semenske pridelave slovenskih sort krompirja ter potrebe žlahtnjenja krompirja. Določevanje virusov kmetijskih rastlin, vključno 
s česnom, danes na inštitutu poteka v virološkem laboratoriju, kjer izvajajo določevanje virusov s serološkimi metodami ELISA in z 
metodami PCR in RT-PCR. 

Kmetijski inštitut Slovenije je v času trajanja projekta v okviru laboratorija za tkivne kulture in laboratorija za virologijo nadaljeval 
z razvojnim delim na področju eliminacije virusov in razmnoževanja česna v in vitro pogojih pri slovenskih sortah, ki so ekonomsko 
zanimive za semenarske hiše in pridelovalce v okviru EIP projekta, kar dolgoročno pomeni za vse slovenske pridelovalce česna. 
Vodilnemu partnerju projekta je skozi izobraževanja predal strokovna znanja in tehnologije eliminacije virusov in vzgoje česna v 
in vitro pogojih ter za določevanj virusov z metodo ELISA. Pridelovalcem in drugim partnerjem v projektu pa so strokovnjaki nudili 
strokovno svetovanje na področju semenske pridelave česna ter sodelovali pri razširjanju rezultatov projekta. 

Član partnerstva 2: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (okrajšano IHPS) 
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije je javni zavod, katerega glavna dejavnost je raziskovanje in eksperimentalni 

razvoj na področju naravoslovja in tehnologije, poleg tega pa opravlja še strokovno delo kot dejavnost javnih služb s področja 
kmetijstva, strokovne naloge po pooblastilu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in pridobivanje sredstev na trgu v 
okviru registriranih dejavnosti. Inštitut s strokovnim, raziskovalnim, izobraževalnim in svetovalnim delom pomembno prispeva k 
razvoju kmetijskih panog v širšem slovenskem prostoru. 

Iz številnih raziskav na področju vzgoje zdravega sadilnega materiala, brezvirusnega in brezviroidnega je IHPS pridobil veliko novih 
znanj, ki jih je lahko uporabil pri prenašanju v prakso v okviru tega projekta. V okviru projekta je sodeloval pri vzgoji vzdrževalne 
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selekcije šalotke s postopki in vitro. Po začetni analizi zdravstvenega stanja populacije avtohtone šalotke sorte Pohorka, so rastlinski 
material šalotke prestavili v in vitro razmere, kjer so ga z različnimi tehnikami, ki so primerne za delo s tkivnimi kulturami, čim bolj 
očistili virusov, kar se je preverjalo s ponovnimi analizami prisotnosti virusov. Zdravstveno primeren rastlinski material so prenesli v 
naravne razmere (mrežnik), kar je zelo pomembna faza vzgoje zdravega izhodiščnega rastlinskega materiala. 

IHPS je izvedel prenos znanja iz poskusov in projektov v prakso na izbrane kmetije, sodeloval pri usposabljanju članov partnerstva, 
sodeloval z vodilnim partnerjem pri analizi izvedljivosti prenosov nove oz. izboljšane prakse oz. tehnologije v prakso na ravni 
kmetijskih gospodarstev ter sodeloval pri razširjanju rezultatov projekta. 

Član partnerstva 3: KGZS - Zavod Novo mesto (okrajšano KGZS NM) 
KGZS - Zavod Novo mesto je regijski javni zavod, ustanovljen za izvajanje javnih služb kmetijskega svetovanja, zdravstvenega varstva 

rastlin, strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin in strokovnih nalog v živinoreji na območjih Posavja, Bele krajine in Dolenjske. 
Med najpomembnejše naloge oddelka za kmetijsko svetovanja KGZS Zavoda Novo mesto sodi svetovanje kmetijskim gospodarstvom 
in strokovna implementacija tehnoloških rešitev v kmetijsko pridelavo. V ta namen se strokovnjaki KGZS permanentno izobražujejo 
na področju specialističnih znanj in aktivno sodelujejo pri uvajanju kmetijsko okoljskih ukrepov v kmetijsko prakso. V okvirih KGZS 
Zavoda Novo mesto deluje tudi Služba za varstvo rastlin, pridelovalcem zelenjave nudijo pomoč pri uvajanju tržnih standardov in 
različnih shem kakovosti. 

V sklopu projekta je skrbel za aplikativno svetovanje partnerskim kmetijam pri uvajanju sodobnih tehnoloških standardov, izvedel 
predavanja in delavnice s predstavitvijo pridobljenega znanja v projektu za kmetijska gospodarstva, ki niso člani partnerstva ter za 
kolege strokovnjake in kmetijske svetovalce, ki so pomembni za nadaljnji prenos znanja. Razširjali so dosežene projektne rezultate 
ter vzpodbujali semenarsko pridelavo česna in šalotke. 

Član partnerstva 4: KGZS - Zavod Celje (okrajšano KGZS CE) 
KGZS - Zavod Celje deluje na območju enajstih upravnih enot in štiridesetih občin med avstrijsko in hrvaško mejo. Kmetijski 

svetovalci nudijo kmetom tehnološko svetovanje, izvajajo usposabljanja kmetov, izdelujejo poslovne načrte, pomagajo kmetom pri 
uveljavljanju najrazličnejših ukrepov kmetijske politike ... Vse svetovalne aktivnosti zavod preko javne službe kmetijskega svetovanja 
izvaja s ciljem prenosa znanj in dobrih kmetijskih praks v naše kmetijske prakse. 

V projektu so sodelovali z aplikativnim svetovanjem partnerskim kmetijam pri uvajanju sodobnih tehnoloških standardov ter 
pri prenosu znanja na kmetije, ki niso bile neposredno vključene v projekt. Izvedli so predavanja in delavnice s predstavitvijo 
pridobljenega znanja v projektu za kmetijska gospodarstva, ki niso člani partnerstva ter druge akterje nadaljnjega prenosa znanj 
(kolegi javne službe kmetijskega svetovanja in drugi strokovnjaki). Razširjali so dosežene projektne rezultate ter vzpodbujali 
semenarsko pridelavo česna in šalotke.

Član partnerstva 5: Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje (okrajšano ŠHVU) 
Gre za šolo z dolgoletno tradicijo, ki deluje v več enotah, kot Srednja poklicna in strokovna šola izobražuje mlade za poklice 

aranžerski tehnik, hortikulturni tehnik - SSI, hortikulturni tehnik - PTI, vrtnar in cvetličar, v enoti Višje strokovne šole pa izobražuje 
na področju hortikulture in snovanja vizualnih komunikacij in trženja. 

V projektu je šola sodelovala z razširjanjem rezultatov projekta ter prenosom novih znanj na študente (in druge udeležence 
usposabljanj oz. posvetov) z izvedbo dveh strokovnih ekskurzij na partnerski kmetijski gospodarstvi ter izvedenimi posveti, na katerih 
smo predstavili rezultate projekta ter udeležencem razdelili gradivo (s tematikami razvojno-raziskovalnega dela v projektu, cilji, 
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nameni in rezultati izvedenih agrotehnoloških preizkusov ter predstavili izdelana agrotehnološka navodila pridelave česna in šalotke) 
ter tako poskrbeli za prenos znanja na udeležence usposabljanja. 

Član partnerstva 6: Ekološka kmetija Mihael Kasaš 
Ekološka Kmetija Kasaš leži v Dolini pri Lendavi, kjer se poleg semenarske proizvodnje ukvarjajo še s pridelavo žit, bučnic in 

ostalih zelenjadnic. Lastnik kmetijskega gospodarstva je Mihael Kasaš, dr. kemije. Kmetija je vključena v kontrolo biodinamičnega 
kmetovanja in ima tudi ustrezen certifikat. 

V projektu je partner sodeloval kot pridelovalec semenskega česna s primerjalnimi posevki na sorti Jesenski Anka z uporabljenimi 
različnimi frakcijami, sočasno pa tudi z ostalima slovenskima sortama (Ptujski spomladanski in Ptujski jesenski). V okviru ekskurzije 
za kmetijske specialiste in druge udeležence smo izvedli demonstracijo praktičnega preizkusa s ciljem ugotavljanja in prepoznavanja 
zdravstvenega stanja posevkov (prepoznavanje škodljivcev, simptomov virusnih okužb in drugo), ugotavljanje učinkov različnih 
terminov sajenja ter vpliv sajenja različnih frakcij in debeline strokov različnih sort česna na stanje posevka ob pregledu in pričakovan 
pridelek. Stanje posevka na kmetiji (biodinamičen način pridelovanja) smo primerjali s posevkom na kmetiji Meško (konvencionalen 
način pridelave). 

Član partnerstva 7: Ekološka kmetija Tovornik 
Lastnika ekološke kmetije, Majda in Milan Tovornik, sta zelo zavzeta za novosti in v kmetijstvu sama veliko poskušata in raziskujeta. 

Ekološka Kmetija Tovornik je zelo lepo urejena višinska kmetija (primer kmetije z omejitvenimi dejavniki za kmetijstvo – nadmorska 
višina, nagib, Natura 2000), ki leži tik pod Bohorjem in je usmerjena v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo. 

Vloga kmetije Tovornik v projektu je bila vezana na spremljanje več agrotehnoloških lastnosti manjše ekološke semenarske 
pridelave česna sorte Jesenski Anka, s poudarkom na proučevanju načina setve ter obvladovanja plevelov z uporabo različnih zastirk. 
Na kmetiji smo izvedli usposabljanje s prej omenjeno vsebino ter demonstracijskim ogledom praktičnega preizkusa, ki je še bil v fazi 
poteka (rast), katerega cilje je bil povečanje usposobljenosti kmetijskih gospodarstev. 

Član partnerstva 8: Kmetija Klančnik 
Kmetija Klančnik je zelenjadarska kmetija, njena lastnika, Alenka in Slavko Klančnik, imata bogate izkušnje tako v tehnologiji kot v 

poznavanju trga (od trga semenskega materiala vrtnin do trga konzumne zelenjave). Na kmetiji se že več kot štirideset let ukvarjajo 
izključno s pridelavo zelenjave za lokalni trg. 

Kmetija Klančnik je v projektu sodelovala pri izvedbi agrotehnološkega preizkusa s šalotko, ki se je nanašal na optimizacijo 
tehnologije pridelave štirih sort šalotke (RED SUN in ROSA LOTTE (ekološko seme), YELLOW MOON in BIZTRO (neekološko seme)) pri 
uporabi različnih prekrivk, ki preprečijo nalete insektov in s tem zmanjšajo potencialno škodo, ki jo le-ti lahko povzročijo. Pridobljena 
spoznanja iz praktičnega preizkusa smo uporabili pri izdelavi agrotehnološkega načrta, služila nam bodo tudi v bodoči vzgoji šalotke 
sorte Pohorke. Na kmetiji smo izvedli demonstracijo za lastnike kmetijskih gospodarstev ter študentov, katere cilj je bil povečanje 
usposobljenosti pridelovalcev šalotke in česna. Kmetija je sodelovala pri snemanju prispevkov za promocijo in razširjanje rezultatov 
projekta. 

Član partnerstva 9: Kmetija Meško 
Kmetija leži na prelepi lokaciji v Vičancih v občini Ormož med hribi, posajenimi z vinogradi, polji, travniki in gozdovi. Obdelujejo 

dobrih 20 hektarov polj, kmetija obsega še nekaj gozda, travnikov in vinograd. Na kmetiji se ukvarjajo z različnimi dejavnostmi 
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(reja piščancev, pridelava semenskega česna domačih avtohtonih sort za Semenarno Ljubljana). Gre za kmetijo, kjer pridelujejo na 
konvencionalen način. Roman Meško je, kot mladi prevzemnik, prevzel kmetijo od očeta. 

Na kmetiji smo izvedli agrotehnološki preizkus z namenom ugotavljanja primernega termina sajenja in pobiranja česna različnih 
slovenskih sort (Jesenski Anka, Ptujski spomladanski in Ptujski jesenski). V okviru ekskurzije za kmetijske specialiste in druge 
udeležence smo izvedli demonstracijo praktičnega preizkusa s ciljem ugotavljanja in prepoznavanja zdravstvenega stanja posevkov 
(prepoznavanje škodljivcev, simptomov virusnih okužb in drugo), ugotavljanja učinkov različnih terminov sajenja ter vpliv sajenja 
različnih frakcij in debeline strokov različnih sort česna na stanje posevka ob pregledu in pričakovan pridelek. Trenutno stanje 
posevka smo primerjali s posevkom na kmetij Kasaš (biodinamičen način pridelovanja). Na kmetiji smo izvedli usposabljanje za 
povečanje usposobljenosti kmetijskih gospodarstev s poudarkom na spravilu, skladiščenju ter ovrednotenju pridelka česna ter 
prepoznavanju okužb. Kmetija se je aktivno vključevala v vse načrtovane projektne aktivnosti, promocijo in razširjanje projektnih 
rezultatov. 

Član partnerstva 10: Ekološka kmetija Rogelj 
Ekološka Kmetija Rogelj je srednje velika slovenska ekološka kmetija, ki leži v Temeniški dolini v bližini Trebnjega. Kmetija je 

usmerjena v živinorejo, pridelovanje žit, vse več pa se spogleduje tudi z vrtnarsko proizvodnjo. Lastnik in član partnerstva, Alojz 
Rogelj, univ. dipl. inž. agr., je tudi srednješolski učitelj strokovno teoretičnih in praktičnih kmetijskih predmetov in s tem dober 
primer kmetije, ki je zagotovo zelo primerna za prenos znanja v okolje. Kmet je zelo naravnan eksperimentiranju v kmetijstvu, sicer 
pa so njegova glavna strokovna opredelitev tla in kmetijsko strojništvo. Na kmetiji imajo izkušnje s pridelovanjem česna, ki na težkih 
ilovnatih/glinenih tleh, zahteva precej drugačno pripravo in obdelavo tal, kot je to značilno za večji del semenarske pridelave na 
vzhodu države, kjer se je le-ta razvila predvsem na območju lahkih tal. 

V agrotehnološkem delu projekta so se ob strokovni podpori ekspertov usmerili v proučevanje priprave tal za optimalno proizvodnjo 
semenske proizvodnje česna. Na kmetiji smo izvedli demonstracijo s ciljem povečati usposobljenost kmetijskih gospodarstev pri 
prepoznavanju bolezni (izobraževanje), prednostih in slabostih različnih načinov sajenja česna, predstavili strojno opremo, ki temelji 
na minimalni obdelavi tal, in opremo, ki se uporablja pri strojnem sajenju in kasnejšem obvladovanju posevka. Zaradi neugodnih 
vremenskih razmer pred usposabljanjem in na dan usposabljanja nismo izvedli strojnega sajenja česna. Težka ilovnata tla so bila 
premokra in strojna obdelava ni bila mogoča. Kasneje, ko so se razmere izboljšale in tla nekoliko osušila, je lastnik česen posadil 
ročno. Kmetija se je aktivno vključevala v vse načrtovane projektne aktivnosti, promocijo in razširjanje projektnih rezultatov. 

Član partnerstva 11: AMARANT, ekološka semenska pridelava, Fanči Peridh, s. p. (okrajšano 
AMARANT) 

Gre za ekološko semenarsko hišo, ki deluje od leta 2007 in slovenske pridelovalce zelenjave oskrbuje z ekološkim semenom več 
kot 400 različnih sort zelenjadnic in zelišč, od katerih jih je več kot 100 iz naše slovenske pridelave (slovenski kooperanti). 

Semenarska hiša je v projektu sodelovala pri pripravi agrotehnoloških navodil za praktične preizkuse (tudi s svojim zunanjim 
strokovnim sodelavcem), nadzorovala njihov potek s spremljanjem vseh faz pridelave, čiščenja in tehtanja ter vodenja evidenc za 
namen kasnejše obdelave podatkov in zagotovila določen ekološki semenski material za izvedbo poskusov. V času projekta so člani 
semenarske hiše pripravili več izobraževalnih delavnic in sodelovali pri izvedbi demonstracij, promovirali projekt in razširjali dobljena 
znanja in rezultate na izvedenih usposabljanjih. Vse aktivnosti so izpeljali na več različnih nivojih, od strogo strokovnih (konference, 
predavanja) do poljudno informativnih (predstavitve na prireditvah, sejmih, snemanja za televizijske oddaje …). 
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Član partnerstva 12: Vrtnarstvo Imperl, Tomaž Imperl, s. p. (okrajšano IMPERL) 
Vrtnarstvo Imperl se ukvarja izključno s pridelavo zelenjave in vzgojo sadik zelenjave ter okrasnih rastlin za lokalni trg. V okviru 

svoje kmetijske dejavnosti pridelujejo zelenjadnice na prostem in v rastlinjakih ter vzgajajo sadike okrasnih rastlin že več kot dve 
desetletji, saj so vključeni v okolju prijazno pridelavo višje sheme kakovosti – Integrirano pridelavo zelenjave.

V projekt je bilo vključeno z namenom sodelovanja pri izdelavi načrta trženja, s svojimi bogatimi izkušnjami v pridelavi čebulnic 
(česen, šalotka …) pa so se vključevali tudi pri razvoju novih tehnologij semenske pridelave. 

Član partnerstva 13: Allium, zaposlitveni center, z. o. o., so. p. (okrajšano ALLIUM) 
Zadruga Allium je zadruga, socialno podjetje in kmetija. Deluje po merilih socialnega podjetništva, kot neprofitna socialno 

usmerjena organizacija, ki prispeva k razvoju družbene odgovornosti, spodbuja sodelovanje, razvija pristope za reševanje družbenih 
izzivov, zagotavlja ponudbo proizvodov in storitev z družbenim učinkom, razvija nove možnosti zaposlovanja in poklicno reintegracijo 
najbolj ranljivih skupin. Deluje tudi kot zaposlitveni center. Na svojih površinah, ki jih obdeluje na ekološki način, izvaja poskusno 
pridelavo kot redno raziskavo in razvoj možnosti vključevanja ranljivih skupin v pridelavo in predelavo hrane. Tako stalno sodeluje 
tudi z raziskovalnimi in izobraževalnimi inštitucijami in drugimi kmetijami in prehrambnimi podjetji. Na ta način tudi razvijajo 
nova delovna mesta na področju storitve in proizvodnje, s čimer spodbujajo inovativnost, kreativnost, prevzemanje odgovornosti, 
sodelovanje, samoiniciativnost, strpnost in skrb za sočloveka. Poslanstvo zadruge Allium je grajenje vključujoče se družbe, 
povezati lokalna okolja s fokusom na lokalni samooskrbi, spodbuditi kratke oskrbovalne verige v kmetijstvu, spodbuditi družbo k 
odgovornemu družbenemu ravnanju in zgraditi modele povezovanja, sodelovanja, mreženja in vključevanja ranljivih skupin ljudi v 
procese lokalnega okolja. 

Zadruga Allium je bila v projekt vključena z namenom sodelovanja pri promocijskih in izobraževalnih aktivnostih. S kreiranjem 
logotipa in z vzpostavitvijo spletne strani je sproti obveščala strokovno in širšo javnost o aktivnostih projekta ter rezultatih. Sodelovali 
so tudi pri zbiranju in obdelavi avdio-video gradiva ter drugega promocijskega gradiva. 
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Doseženi rezultati, njihova uporabnost in trajnost 
Trajnost rezultatov smo zagotovili z različnimi prenosi znanja, ki smo jih izvedli med projektom (usposabljanja za študente in 

dijake, kmetijska gospodarstva, kmetijske svetovalce ter druge strokovnjake in za splošno javnost). Pridobljena znanja in rezultate 
smo predstavili preko različnih metod. Posneli smo različne avdio-video prispevke, objavljali vsa gradiva, pripravili zgibanke in drug 
promocijski material ter vsakomur omogočili dostop do teh gradiv tako, da smo jih objavili na spletnih straneh projekta. Za izdelana 
tehnološka navodila pričakujemo, da jih bodo pridelovalci zelenjave dejansko uporabljali in posodobljene tehnologije in prakse 
vnesli na svoja kmetijska gospodarstva. Od specialistov Javne službe kmetijskega svetovanja (v nadaljevanju JSKS), ki so sodelovali 
v projektu, pričakujemo, da bodo po zaključku projekta prenašali izboljšane tehnologije na posamezna kmetijska gospodarstva, ki 
jih v času izvajanja projekta nismo dosegli. Trajnost smo dosegli tudi s samo vzpostavitvijo EIP partnerstva. 

Vsa gradiva (zgibanke, agrotehnološka navodila pridelave česna in šalotke in načrt trženja), ki so nastala kot rezultat izvedenih 
aktivnosti in preizkusov, so dostopna na spletnih straneh: https://grm-nm.si/content/eip-%C4%8Desen-%C5%A1alotka, https://
www.allium.si/eip-cesen-in-salotka, https://etri.si/reference/allium-so-p/eip-cesen-in-salotka/. Na sejmih in izvedenih usposabljanjih 
za lastnike kmetijskih gospodarstev, študente, specialiste JSKS in druge udeležence smo med obiskovalce delili pripravljena gradiva. 
Rezultate projekta smo razširjali med lastnike kmetijskih gospodarstev tudi s pošiljanjem gradiva po pošti in elektronski pošti. 

Vsa gradiva (zgibanke, agrotehnološka navodila pridelave česna in šalotke in načrt trženja), ki so nastala kot rezultat izvedenih 
aktivnosti in preizkusov, so dostopna na spletnih straneh: https://grm-nm.si/content/eip-%C4%8Desen-%C5%A1alotka, https://
www.allium.si/eip-cesen-in-salotka, https://etri.si/reference/allium-so-p/eip-cesen-in-salotka/. Na sejmih in izvedenih usposabljanjih 
za lastnike kmetijskih gospodarstev, študente, specialiste JSKS in druge udeležence smo med obiskovalce delili pripravljena gradiva. 
Rezultate projekta smo razširjali med lastnike kmetijskih gospodarstev tudi s pošiljanjem gradiva po pošti in elektronski pošti. 

Izvedene aktivnosti 
V sklopu projekta smo izvedli različne aktivnosti, katerih namen je bil povečati usposobljenost kmetijskih gospodarstev pri 

(semenski) pridelavi česna in šalotke, promovirati projekt in razširjati pridobljene rezultate. Nekatere smo, zaradi posebnih razmer 
(razglašena epidemija), izvedli preko spletnega okolja Zoom, večino pa v živo. Izvedli smo: 
•	 usposabljanja za lastnike kmetijskih gospodarstev, dijake in študente, strokovnjake JSKS ter druge strokovnjake in udeležence 

usposabljanj, 
•	 interna izobraževanja med projektnimi partnerji, 
•	 ekskurzije za študente in strokovnjake JSKS, 
•	 demonstracije na partnerskih kmetijskih gospodarstvih, 
•	 posvete. 

Razširjanje projektnih rezultatov in promocijo projekta smo izvedli z udeležbo na različnih dogodkih in krajih po Sloveniji: 
•	 Na različnih sejmih (npr. kmetijsko-živilskem sejmu AGRA, kmetijsko obrtni sejem Komenda, Dan sajenja medovitih rastlin na 

Pomurskem sejmu), na različnih tržnicah in drugih dogodkih, tudi za različna društva. 
•	 Na različnih strokovnih dogodkih smo predstavili posterje ter strokovne objave (npr. Novi izzivi v agronomiji 2021, 36. Posvet 

JSKS in EIP). 
•	 Za novinarje smo podali izjave za objavo člankov (npr. STA, revija Jana, …). 
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•	 V sodelovanju z radio-televizijskimi hišami smo posneli strokovne oddaje (npr. Na vrtu (RTV SLO), predstavitven video projekta 
(TV GOLICA)). 

•	 V sodelovanju z različnimi društvi smo izvedli pogovorne oddaje v živo in preko spletnega okolja, v katerih smo predstavili 
agrotehnološka navodila pridelave česna in šalotke in rezultate, v projektu izvedenih, praktičnih preizkusov (npr. Zoom z 
društvom Samooskrbni). 

•	 V pogovornih oddajah na radiu smo predstavili agrotehnološka navodila pridelave česna in šalotke ter dobljene rezultate 
izvedenih praktičnih preizkusov (Svetovalnica na radiu Ognjišče). 

Na vseh izvedenih dogodkih smo udeležencem razdelili gradiva (vsaj štiri zgibanke (odvisno od faze projekta), agrotehnološka 
navodila) ter jim na ogled prinesli pokazati brezvirusne sadike česna v in vitro pogojih. Gradiva smo pošiljali tudi po elektronski in 
navadni pošti. 

Z izvedenimi izobraževalnimi aktivnostmi na nivoju KIS – IHPS – GRM smo pri vodilnem partnerju vzpostavili vzdrževalno selekcijo 
česna slovenskih sort. S pomočjo izvedenih agrotehnoloških preizkusov smo pridobili podatke za izdelavo agrotehnoloških navodil 
ter načrta trženja za pridelovalce česna in šalotke. S spremljajočimi projektnimi aktivnostmi (usposabljanja, demonstracije, 
ekskurzije) ter strokovnimi in znanstvenimi objavami vsebin in rezultatov projekta smo (in še bomo) prenašali pridobljena znanja 
med člane projektnega partnerstva in na druge pridelovalce in kmete, študente, strokovnjake in v splošno javnost. Z aktivnostmi 
smo promovirali pridelavo slovenskih sort kmetijskih rastlin in posledično vzpodbujali semenarstvo. 
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Fotografije: Rastlina česna sorte Jesenski anka, pri kateri smo potrdili okužbo z enim virusom (zgoraj levo), različne frakcije sadilnega materiala sorte 
Jesenski anka (zgoraj desno), mikrotitrska ploščica pripravljena za izvedbo ElIsa testa (spodaj). (Vir: GRM nM, 2022) 
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Zbornik projekta EIP čEsEn In šalotka – seme prihodnosti

Semenarstvo in brezvirusni semenski material slovenskih 
avtohtonih sort česna in šalotke
Avtorja: Gerjevič nina1 in Jurše Rogelj Helena1 

Semenarstvo in zdravstveno stanje semenskega materiala slovenskih sort 
česna in šalotke 

Kot je zapisano v Slovarju slovenskega knjižnega jezika, je seménarstvo gospodarska dejavnost, ki se ukvarja s pridelovanjem 
semen ali trgovanjem z njimi. Spodbujanje semenarstva in sajenje oziroma uporaba kakovostnega semena sta pomembna zaradi 
zagotavljanja prehranske varnosti, ohranjanja biotske pestrosti kmetijskih rastlin in ohranjanja naše kulturne dediščine. Pomembno 
je ohranjati avtohtone in udomačene sorte, ki predstavljajo neprecenljivo naravno dediščino. S svojimi lastnostmi so prilagojene na 
naše klimatske razmere in uspešno kljubujejo podnebnim razmeram in vse pogostejšim ekstremnim vremenskim pojavom, kot so 
vročina, suša in mraz, ter dajejo predvsem zelo okusne pridelke. 

V projektu smo se poleg raziskovalnega dela usmerili tudi na promocijo semenarstva, s poudarkom na semenarjenju s česnom in 
šalotko, ter na promocijo uporabe kakovostnega semenskega materiala. Menimo, da ima semenarstvo v Sloveniji potencial, saj so 
zanj pogosto primerni manjši sklopi njivskih površin, ob kakovostnem sadilnem materialu in z dobrim agrotehnološkim znanjem 
pridelovalcev pa je lahko odlična kmetijska panoga tako za manjša kot tudi za večja kmetijska gospodarstva. S tem pa postane 
pomemben iniciator pozitivnih vzgibov za doseganje ciljev razvoja podeželja. 

S pridelovanjem in trženjem visokokakovostnega semenskega materiala slovenskih avtohtonih sort česna in šalotke bomo lahko 
slovenskim semenarskim hišam ponudili kakovostnejši sadilni material. Tako bodo slovenske avtohtone sorte česna in šalotke lahko 
ostale konkurenčne tujim sortam, ki so vse pogostejše pri pridelovalcih. 

Pridelovanje brezvirusnega materiala ima veliko večji potencial na pridelek; ker ni prisotna degeneracija rastlin, so čebulice večje, 
posledično je pridelek večji in bolj kakovosten. Nasploh je kakovost razmnoževalnega materiala hrbtenica pridelave zelenjave za 
trg. Pri izbiri je zelo pomembno, da je na razpolago semenski material ustrezno visoke kaljivosti in kakovosti, prilagojene našemu 
pridelovalnemu okolju in ki pridelovalcem omogoča doseganje prihodkovne učinkovitosti. Certificiran brezvirusni sadilni materiali 
česna in šalotke, ki bodo na razpolago v prihodnjih letih, pa bodo prihodkovno učinkovitost še povečali. Za bodočo prodajo bo 
brezvirusni semenski material česna na razpolago kot certificiran sadilni material, kar pomeni poleg rednih kontrol fitosanitarnih 
inšpektorjev še dodatno kontrolo s strani certifikacijskih organov. Le-ti bodo preverjali kriterije za doseganje oznake certificirano 
seme, vključno z zagotavljanjem prisotnosti virusov pod normo določeno za deklariranje »brezvirusnega materiala«. 

Semenski material slovenskih sort česna je zelo okužen zaradi neustrezne vzdrževalne selekcije. Gre za bolezni in škodljivce, med 
katerimi so posebej problematične in neobvladljive okužbe z virusi in ogorčicami. Tako je slovenski trg brez zdravstveno ustreznega 
semenskega materiala slovenskih sort česna. Zdravstveno stanje pa se iz leta v leto slabša. Da se stanje ne bi več slabšalo, bi morali 
pričeti s sajenjem zdravega sadilnega materiala, upoštevati ukrepe za varstvo rastlin pred okužbami in škodljivci, čemur pa mora 
slediti ustrezna agrotehnika v pridelavi semenskega materiala ter vzpostavitev ustrezne vzdrževalne selekcije. Prenos virusov med 
osebki in med generacijami je v primeru česna (enako lahko sklepamo tudi za šalotko) hiter in intenziven, dejanskega pridelovalnega 
potenciala slovenskih sort česna pa ne poznamo (povzeto po Viršček Marn, Ugrinovič, Škof, 2017). 
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Pravilnik o trženju razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena, (Uradni list RS, št. 61/05, 66/07 in 18/14) 
določa podrobnejše zahteve glede zdravstvenega stanja in pravi, da mora biti sadilni material vsaj na podlagi vizualnega pregleda 
praktično brez škodljivih organizmov in bolezni, ki lahko vplivajo na njegovo kakovost, oziroma brez znakov ali simptomov prisotnosti 
škodljivih organizmov in bolezni. Za česen škodljive organizme in bolezni v Prilogi k Direktivi 93/61/EGS navajajo žuželke na vseh 
razvojnih stopnjah iz rodu Delia spp., Thysanoptera (resokrilci), pršice Aceria tulipae na vseh razvojnih stopnjah, ogorčice vrste 
Ditylenchus dispaci na vseh razvojnih stopnjah, bakterije vrste Pseudomonas fluorescens, glive vrste Sclerotium cepivorum ter viruse in 
virusom podobne organizme. Poleg tega je predpisano, da morajo čebulice česna izvirati neposredno iz materiala, ki je bil med rastjo 
pregledan in je bilo ugotovljeno, da je praktično brez vseh prej navedenih škodljivih organizmov in bolezni oziroma brez znamenj, ki 
jih le-ti povzročajo. To pomeni, da je obseg, v katerem so škodljivi organizmi prisotni v razmnoževalnem materialu, dovolj majhen, za 
zagotovitev sprejemljive kakovosti in uporabnosti razmnoževanega materiala (povzeto po Izvedbena direktiva komisije 2014/98/EU). 

Postopki pridobivanja zdravega sadilnega materiala, ki vključujejo odstranjevanje virusov in s tem pridobivanje brezvirusnega 
materiala, so zelo zahtevni in zelo dolgotrajni, prav tako je zahtevno odstranjevanje ogorčic in drugih prepovedanih organizmov. 
Vse to delo pa se lahko hitro razvrednoti, če se množitev za pridelavo osnovnega ali certificiranega semena ne izvaja po zahtevanih 
optimalnih tehnoloških pristopih. 

Česen in šalotko okužujejo številni rastlinski virusi iz več rodov, ki so razširjeni po celem svetu, kjer ju gojijo. Iz rodu Potyvirus rastline 
okužujeta virus rumenenja in pritlikavosti čebule (Onion yellow dwarf virus, OYDV) ter virus rumene črtavosti pora (Leek yellow stripe 
virus, LYSV), iz rodu Carlavirus navadni latentni virus česna (Garlic common latent virus, GarCLV) in latentni virus šalotke (Shallot latent 
virus, SLV), iz rodu Allexivirus pa virus česna A (Garlic virus A, GarV-A), virus česna B (Garlic virus B, GarV-B), virus česna C (Garlic virus 
C, GarV-C), virus česna D (Garlic virus D, GarV-D), virus česna E (Garlic virus E, GarV-E), virus česna X (Garlic virus X, GarV-X) in virus X 
šalotke (Shallot virus X, ShVX. 

Najpogosteje česen in šalotko okužujejo virusi iz rodu Potyvirus, pogosto jih okužuje več virusov naenkrat, kar imenujemo virusni 
kompleks (Lot H., Chovelon V., Souche S., Delecolle B., 1998). Če so rastline okužene z virusnim kompleksom, lahko pride do njihovega 
sinergijskega vpliva na rastline, kar privede do zmanjšanja pridelka (Nikolaos I., KatisVarvara I.Maliogka, Chrysostomos I., Dovas, 
2012). 

V našem okolju je česen zelo okužen že mnogo generacij, bistvenemu slabšanju kakovosti (obolevnost) slovenskih sort česna pa 
lahko sledi izguba sort, kot se je to že zgodilo več slovenskim sortam. V Sloveniji so bili na česnu najdeni virusi OYDV, LYSV, GarCLV, 
SLV, GarV-A, GarV-B, GarV-C, Garv-D in ShvX. Prve preliminarne raziskave zdravstvenega stanja šalotke pa so pokazale prisotnost 
virusov OYDV, LYSV, SLV in aleksivirusov (Mavrič I., Mikrovič V., Ravnikar M. 1999). 

Okužene rastline lahko prepoznamo po različnih bolezenskih znamenjih, ki se kažejo kot mozaiki in črtavost listov, zaostajanje v 
rasti, ali pa le-ta na rastlinah sploh niso jasno izražena. Vpliv virusnih okužb je na rastline zelo raznolik in je odvisen od vrste virusa, 
gostiteljske rastline, vitalnosti in razvojne stopnje rastline ter časa trajanja okužbe. 

Viruse med rastlinami prenašajo različni prenašalci – listne uši, pršice šiškarice in drugi členonožci. Okužbe se iz generacije v 
generacijo prenašajo z vegetativnim razmnoževanjem, posledično se razširjajo s sadilnim materialom. Za preprečevanje širjenja 
okužb in za preprečevanja škode, ki nastane zaradi okužb z virusi, je najpomembnejši preventivni ukrep izbira zdravega sadilnega 
materiala, uporaba odpornih oziroma manj občutljivih sort, pravočasno odstranjevanje okuženih rastlin iz nasada, zatiranje 
prenašalcev in primeren kolobar (povzeto po Kmetijski inštitut Slovenije, Oddelek za varstvo rastlin, 2017). 
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Zbornik projekta EIP čEsEn In šalotka – seme prihodnosti

Pridobivanje in pridelovanje brezvirusnega semenskega materiala česna in 
šalotke 

Delo na izboljševanju semenskega materiala česna ima v Sloveniji že nekaj raziskovalne zgodovine, medtem ko je raziskovalno 
delo na šalotki na začetku svoje poti. Do sedaj je bilo narejenih nekaj raziskav in izboljšav za delo in vitro, dejansko pa Kmetijski 
inštitut Slovenije ves čas bdi nad kakovostjo in zdravstvenim stanjem vseh slovenskih sort česna, prav tako nad več selekcijami 
domačega (nesortnega) materiala. Tako dejanska in trajnostna vzpostavitev vzdrževalne selekcije česna in šalotke slovenskih sort 
zahteva permanentno odstranjevanje prisotnosti virusov iz semenskega materiala ter izvajanje ustreznih agrotehničnih ukrepov za 
pridelavo kakovostnega, tržno zanimivega, semenskega materiala. 

V 80-tih letih preteklega stoletja so sodelavci Nacionalnega inštituta za biologijo očistili prvo slovensko sorto česna Ptujski jesenski, 
ki je takrat veljala za t. i. brezvirusni material, ki pa se je ponovno okužil, ko je bil česen dan v pridelavo. Definicija t. i. brezvirusnosti 
je bila temu česnu takrat dodeljena na podlagi do takrat poznanih molekularnih tehnik v virologiji, opozoriti pa moramo tudi na to, 
kako hitro se takšno raziskovalno delo v praksi izgubi oziroma nima več doprinosa ne v aplikativni stroki ne v sami ekonomiki panoge. 

Dve desetletji kasneje so sodelavci Kmetijskega inštituta Slovenije, v okviru Ciljnega raziskovalnega projekta z naslovom 
Vzpostavitev sistema vzdrževalne selekcije in pridelave semenskega materiala sort kmetijskih rastlin za sonaravne oblike kmetovanja, 
v obdobju med 2014 in 2017, opravili obširno testiranje semenskega materiala sorte česna Ptujski jesenski na navzočnost osmih 
virusov in ugotovili, da je material močno okužen. V nadaljevanju so preko rastlinskih tkivnih kultur, termoterapije in kemoterapije 
odstranili pomemben delež virusnih okužbe (ne vseh) iz razmnoževalnega materiala česna sorte Ptujski jesenski ter pripravili 
izhodiščno Predlogo sheme pridobivanja zdravega izhodiščnega semenskega materiala česna (odbira, testiranje, razmnoževanje, 
eliminacija virusov, vzdrževanje brezvirusnega materiala v tkivni kulturi, prenos v zavarovani prostor) in izhodiščno Predlogo postopka 
vzdrževalne selekcije in pridelave semenskega materiala slovenskih sort česna. Slednja predvideva šest generacijski postopek (šest 
množitev od izhodiščnega materiala do certificiranega materiala za trg, 6 let), izdelali pa so tudi Predlog zahtev glede sortne čistosti 
in zdravstvenega stanja za posamezne vzgojne stopnje ter Zahteve za pridelavo semenskih posevkov. 

Na šalotki je do sedaj opravljenega bistveno manj tovrstnega raziskovalnega dela. V Sloveniji so prve preliminarne raziskave 
zdravstvenega stanja šalotke pokazale prisotnost virusov OYDV, LYSV, SLV in aleksivirusov (Mavrič I., Mikrovič V., Ravnikar M. 1999), 
nadaljnji koraki pa še niso bili opravljeni. Tako je zasnova primarno virološkega dela na šalotki nujno potrebna, da ne izgubimo še 
tistih ostankov populacij, ki so ostale - večino smo v veliki eroziji avtohtonih sort čebulnic v slovenskem prostoru žal že izgubili. 

Nekaj o rastlinskih tkivnih kulturah 
Rastline so skozi generacije razvile številne sposobnosti, ki jim omogočajo preživetje. Številni procesi, vključeni v rast in razvoj 

rastlin, so prilagoditve na okoljske razmere. Posebej pomemben vidik te adaptacije, ki je pomemben za rastlinske tkivne kulture 
in regeneracijo, je sposobnost iniciacije delitve celic iz praktično kateregakoli tkiva rastline in regeneracija izgubljenega organa ali 
razvoj v različnih smereh glede na določen stimul. Do regeneracije in indukcije celične delitve, ki vodi v nastanek kalusa, lahko 
pride pri praktično vseh rastlinskih tkivih. Rastline ali rastlinska tkiva, ki jih gojimo v in vitro pogojih, običajno kažejo visoko stopnjo 
plastičnosti, kar omogoča iniciacijo razvoja določenega tipa tkiva ali organa iz drugega tipa. Gre za fiziološko, morfološko in 
regenerativno plastičnost (P.R. Yadav & Rajiv Tyagi, 2006). Regeneracija celotne rastline temelji na dejstvu, da lahko vse rastlinske 
celice pod primernimi pogoji izrazijo celoten genski potencial starševske rastline, t. i. totipotentnost. Na podlagi svoje enovite genske 
informacije se lahko vsaka celica razvije v popolno rastlino (Ravnikar M., Mavrič I., Ucman R., Ivanovič S., Kus M., Žel J., 1996). Tehnike 
genskega inženiringa zahtevajo visoko frekvenco regeneracije rastlin, zato raziskave, kot so testiranje sposobnosti regeneracije tkiv 
izsečkov iz različnih delov rastline, ugotavljanje glavnih dejavnikov, ki vplivajo na viabilnost izsečkov in na potek organogeneze in 
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embriogeneze ter optimizacija protokolov regeneracije, spadajo med pomembnejše aktivnosti na področju rastlinske biotehnologije 
(Popescu C. F., Visoiu E., Buciumeanu E., Teodorescu A., 2010). 

Metoda omogoča razmnoževanje brezvirusnih rastlin, ki so bile testirane na prisotnost virusov pred vzpostavitvijo kulture. 
Prisotnost virusov lahko v rastlinah določimo s serološkimi (ELISA) ali molekularnimi tehnikami (RT-PCR). 

Faktorji, ki pozitivno vplivajo na vegetativno regeneracijo, so: dodane hranilne snovi in rastni regulatorji v gojiščih, svetloba in 
temperatura v komorah za gojenje rastlin (George E. F., Hall M. A., De Klerk G. 2008). 

Glavne slabosti mikropropagacije so nedvomno stroški ročnega dela, potrebnega za obvladovanje postopka, zato razvijajo načine, 
kot so avtomatizacija ali robotizacija, s katerimi bi potrebo po ročnem delu omejili (Bohanec B., Javornik B., Strel B., 2004). Poleg tega 
rastline gojene na gojišču s sladkorji in v vegetativnih rastnih komorah z visoko relativno zračno vlago sprva niso sposobne pokrivati 
potrebe po organskih snoveh s fotosintezo in so zato bolj dovzetne za izgubo vode ob aklimatizaciji in zavirane v rasti (George E. F., 
Hall M. A., De Klerk G. 2008). 

V praksi gre za štiri faze v procesu mikropropagacije: v fazi 0 pripravimo in selekcioniramo materine rastline, v faza 1 z zagotavljanjem 
aseptičnosti sprožimo iniciacijo kulture, v fazi 2 poteče razmnoževanje poganjkov, v fazi 3 se poganjki podaljšujejo in prične se 
koreninjenje, v fazi 4 pričnemo z izvajanjem aklimatizacije, sledi prehod iz in vitro heterotrofnih razmer v ex vitro avtotrofni način. 

Povečanje produktivnosti v pridelavi semenskega materiala slovenskih sort česna in šalotke 
Drugi del raziskovalnega dela oz. aplikativnega dela se nanaša na problematiko same agrotehnologije pridelave semenskega česna 

in šalotke, ugotovitve se posledično smiselno prenašajo na vzgojo konzumne pridelave česna in šalotke, deloma tudi drugih čebulnic. 
Zavedamo se, da se tako dragi in zahtevni postopki, kot je čiščenje semenskega materiala v tkivnih kulturah, ne smejo izgubiti v 
okolju, med pridelovalci. Kot ključen rezultat projekta je tudi kakovosten semenski material (zaenkrat v majhnih količinah), ki je, če 
upoštevamo vloženo znanstveno raziskovalno delo, zelo drag in je z njim potrebno previdno ravnati. 

Na podlagi do sedaj opravljenih raziskav in mednarodnih primerjav lahko zaključimo, da mora projekt še naprej temeljiti na dveh 
konceptih: (1) permanentno čiščenje materiala – trajna strokovna naloga ter (2) dodelana in dosledna agrotehnika, ki se nanaša 
na celoten proces pridelave, ki jo morajo poznati, spoštovati in uveljavljati pridelovalci semenskega materiala česna in šalotke. 
Agrotehnični ukrepi in širjenje znanj o boleznih in škodljivcih na česnu in šalotki pa se morajo začeti prenašati tudi na pridelovalce 
čebulnic za konzum. 
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Zbornik projekta EIP ČESEN IN ŠALOTKA – seme prihodnosti

  

   
V prvi vrsti: sorte šalotke Red sun (1), Rosa lotte (2), Biztro (3) in Yellow Moon (4) v preizkusu na kmetiji klančnik (vir: I. škerbot, 2021). V drugi vrsti: 

strojno sajenje na kmetiji Meško (levo, vir: kmetija Meško, 2021), obdelovanje zemlje (na sredini, vir: GRM nM, 2022), pobran pridelek česna (desno, vir: 
kmetija Meško, 2022). V tretji vrsti: sadike brezvi rusnega česna Ptujski spomladanski v loncih na kIs (prva foto. levo, vir: kIs, 2022), izoliran meristem 

česna (druga foto. z leve, vir: GRM nM, 2021), kozarci brezvirusnega česna v rastni komori (tretja fot. z leve., vir: GRM nM, 2021), brezvirusne sadike 
šalotke Pohorke v loncih (desno, vir: IHPs, 2022) 
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Izvedeni praktični preizkusi
Avtorji: čerenak andreja 3, Dolničar Peter 2, Gerjevič nina 1, Hosta Damjana 1, Imperl tomaž 13, Jurše Rogelj Helena 1, kasaš Mihael 
7, klančnik alenka 11, Meško tinka in Roman 9, Pelko natalija 5, Perdih Fanči 12, Puh lenka 14, Rogelj alojz 8, škerbot Igor 4, tovornik 
Milan 10, Vernik Darko 12 (zunanji strokovni sodelavec) 

Namen praktičnih preizkusov na kmetijah je bil pridobiti potrebne podatke za izdelavo agrotehnoloških navodil in tržnega načrta. 
Skupaj s kmeti in strokovnjaki smo pripravili podrobna navodila za njihov potek, ki so podrobneje opisana v nadaljevanju. Jeseni 2020 
smo pri vodilnem partnerju izvedli preliminarni praktični preizkus glede vzgoje česna sorte Jesenski Anka v rastlinjaku in vzpostavili 
sistem namakanja. Pridelka, zaradi neprimernega zdravstvenega stanja nismo uporabili v nadaljnjem preizkušanju. Spomladi 2021 smo 
nadaljevali s praktičnim preizkusom s šalotko in ga poleti zaključili. Jeseni smo pričeli še s praktičnimi preizkusi s česnom na predvidenih 
partnerskih kmetijah in jih poleti leta 2022 zaključili. Opravili smo klasifikacijo pridelka ter statistično obdelavo dobljenih podatkov. 

Z razvojno-raziskovalnim delom v laboratorijih Kmetijskega inštituta Slovenije (KIS), Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije 
(IHPS) ter Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma smo pridobili prve brezvirusne rastline avtohtonih sort česna in šalotke 
ter manjšo količino semenskega materiala, ki je primeren za sajenje v mrežnik, ter v pogojih in vitro nadaljevali z razmnoževanjem 
(mikropropagacijo) izbranih rastlin. 

Med seboj smo projektni partnerji izvedli več internih izobraževanj za delo z rastlinskimi tkivnimi kulturami (v nadaljevanju RTK) 
ter preverjanja prisotnosti virusov v izbranem rastlinskem materialu z metodo ELISA (encimska imunoadsorpcijska preiskava ali ang. 
Enzyme-linked immunosorbent assays). To metodo uporabimo za določanje antigenov ali protiteles v izbranih bioloških vzorcih na 
posebej namenjenih mikrotitrskih ploščicah. Obstaja več načinov ELISA za detekcijo in kvantifikacijo antigenov ali protiteles: posredna 
(za merjenje koncentracije protiteles), neposredna ali sendvič (prirejena za določanje antigenov). Pri obeh načinih je na zadnje dodano 
protitelo vezan encim, ki omogoči spremembo barve substrata in tako zaznavanje prisotnosti preiskovanega protitelesa ali antigena (npr. 
zaznavanje protiteles na različne viruse) z merjenjem absorbance s posebnimi spektrofotometrskim čitalcem ELISA (povzeto po https://
en.wikipedia.org/wiki/ELISA, 24. 10. 2022). 

Delo na inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo slovenije – razvojno-raziskovalno 
delo v laboratoriju 

V sklopu projekta smo na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije izvedli laboratorijsko delo na šalotki, ciljno na sorti Pohorka. 

Določevanje virusov pri šalotki 
Preliminarno smo najprej prenesli semenski material štirih različnih komercialnih sort šalotke (4 × 50 kom.) v in vitro razmere. Na ta 

način smo optimizirali postopek in ugotovili, kako ga izboljšati za čim uspešnejši prenos avtohtone sorte Pohorka, ki je predmet projekta. 
Med sortami ni prišlo do občutnejših razlik med uspešnostjo prenosa. Sledila je usmerjenost prenosa avtohtone slovenske sorte Pohorka 
(88 čebulic) v in vitro razmere, ki smo jo dobili pri Semenarni Ptuj. Delo smo razdelili v dve seriji, saj smo bili z rastlinskim materialom 
omejeni. V prvem delu smo v in vitro prestavili 38 rastlin, ki so bile testirane na prisotnost virusov z ELISA testi na KIS (testiralo se je zgornji 
del stroka). Sledil je velik izpad rastlin v in vitro pogojih, saj so bile čebulice že predhodno okužene z glivo Aspergillus niger z opaznimi 
črnimi lisami na strokih. Rezultati testiranj na prisotnost virusov: Onion yellow dwarf virus (OYDV, rod Potyvirus), Leek yellow stripe virus 
(LYSV, rod Potyvirus), Garlic common latent virus (GarCLV, rod Carlavirus), Shallot latent virus (SLV, rod Carlavirus), Garlic virus A (GarV-A, 
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rod Allexivirus), Garlic virus B (GarV-B, rod Allexivirus), Garlic virus C (GarV-C, rod Allexivirus), Shallot virus X (ShVX rod Allexivirus) so bili 
sicer precej obetavni. Zadali smo si cilj, da zatremo okužbe s prisotno glivo. Izmed vseh obravnavanj je bil najuspešnejši postopek, ko 
smo osnovnemu gojišču dodali fungicid Luna Experience in na ta način zmanjšali izpad in okužbe prestavljenih rastlin. Preostanek rastlin 
smo poslali na Kmetijski inštitut Slovenije, kjer so testirali prisotnost virusov na šalotki. 

V drugi seriji smo v in vitro pogoje prestavili 50 rastlin. Izbrali smo tista gnezda, kjer sta bili na voljo vsaj 2 čebulici, eno smo uporabili 
za prenos v in vitro razmere, drugo, isto označeno, smo arhivirali z namenom, da po prejetju analiznih izvidov iz Kmetijskega inštituta 
Slovenije nadaljujemo z razmnoževanjem sorte. 

Rezultati določanja zgoraj navedenih virusov z metodo ELISA so potrdili prisotnost le virusa SLV (Shallot latent virus) pri večini 
analiziranih vzorcev. Izmed vseh čebulic (102) pri 10 z ELISA testom nismo potrdili okužbe z virusi. Analize so bile naknadno opravljene 
še z natančnejšim PCR testom, ki pa so potrdile prisotnost omenjenega virusa tudi v teh rastlinah. 

Rastlinice šalotke smo ohranjali v epruvetah z osnovnim gojiščem pod ustreznimi pogoji v rastni komori. Uporabili smo gojišče 
Gamborg B5, z dodanim iPA hormonom in jasmonsko kislino. Prvi poganjki so začeli izraščati približno po dveh tednih. Ko so bili dovolj 
veliki in so imeli formirano svojo čebulico, smo jih ločili in prestavili v posamezne epruvete z gojiščem za debeljenje čebulic. Ko je bil 
poganjek dolg vsaj 4–5 cm, je sledila termoterapija, potaknjenci so morali imeti tudi dobro razvit koreninski sistem. 

Rastline šalotke so v epruvetah pod ustreznimi pogoji v rastni komori. Najvitalnejše rastline s prisotnimi virusi (16 epruvet) so bile 
primerne za vzpostavitev sistema termoterapije - postopek čiščenja virusov. Po končani termoterapiji je sledila izolacija meristemov. 
Sledila je regeneracija preko meristemov izrezanih bazalnih plošč šalotke. Eksplantanti so v fazi regeneracije. Celotnega postopka smo 
se lotili na podlagi že znanih uspešnih praks in vitro vzgoje česna na Kmetijskem inštitutu Slovenije. 

Na IHPS smo vzpostavili del sistema čiščenja virusov in vitro pri šalotki – sistem termoterapije, za uspešnejšo eliminacijo virusov. 

Ko so bile rastline v in vitro pogojih primerno razvite, smo jih posadili v lončke, ki so bili nameščeni v rastlinjaku. Kasneje smo jih 
presadili v mrežnik IHPS. Sledilo je testiranje listov, odgnanih iz strokov iste glavice, ki smo jih prihranili za rezervo in posadili v lončke. 
Očitno je bila na prvem testiranju koncentracija virusov (predvsem SLV) pod mejo zaznavnega za ELISA test, ko se je testiralo zgornji del 
stroka. Zelo verjetno je bil SLV prisoten tudi v predhodnih vzorcih, ki so izhajali iz iste serije glavic, a je bila njegova koncentracija pod 
mejo zaznave, z razvojem in rastjo rastlinic pa se je namnožil. Za razliko od predhodnega ELISA testiranja so tokrat pri posameznih vzorcih 
poleg SLV sumili tudi prisotnost virusa OYVD, ki ga prej niso zaznali. A so po ponovnem testiranju, tokrat z RT-PCR analizo, vseeno ovrgli 
prisotnost virusa OYVD, razen pri eni sadiki šalotke. 

Skupno je bilo do sedaj testiranih 102 šalotk (zgornji del stroka). Od teh so vse pozitivne na SLV virus. Ne vsebujejo pa ostalih virusov 
oziroma so nezaznavni v tej fazi. Pri enem vzorcu (z oznako 96), ki je bil testiran iz razvitih zelenih delov, so potrdili prisotnost virusa 
OYDV, torej v kasnejši fazi rasti. 

Termoterapija 
Za termoterapijo smo uporabili najvitalnejše rastline, odgnane iz bazalnih plošč. Te rastline iz rastne komore so imele potrjeno 

prisotnost le SLV virusa (12 epruvet + 4 rezervne). Pred tem smo z željo po okrepitvi koreninskega sistema osnovnemu gojišču dodali 
avksine NAA (10 ml/l), da bi spodbudili njihovo rast. Na ta način bi bile rastline odpornejše in bi lažje kljubovale visokim temperaturam 
med termoterapijo, vendar izboljšanja v koreninjenju zaenkrat nismo zaznali. Rastline so bile 6 tednov izpostavljene 37 °C in so 
termoterapijo uspešno preživele. 

Termoterapija je rastline precej izčrpala, kar je bilo vidno tudi v rasti oz. rjavenju konic. Po končanem postopku termoterapije je sledila 
izolacija meristemov. Predhodno smo si pripravili gojišče ČČMER in rastlinski material. 
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Za pomoč smo se obrnili na KIS, kjer smo se skupaj poučili, kako izolirati meristeme. Z rezervnimi šalotkami, ki so bile prav tako 
prej na termoterapiji, in z nekaj epruvetami prej pripravljenega gojišča smo v laboratoriju KIS-a poskusili izolirati meristeme iz šalotke. 
Podobnega postopka smo se lotili s preostalimi šalotkami v laboratoriju IHPS, a smo bili zaenkrat žal neuspešni. Izolirati je potrebno 
čim manjše meristeme, a jih zaenkrat še nismo identificirali. Ker smo bili z izolacijo meristemov zaenkrat neuspešni, imamo še vedno 
shranjenih nekaj epruvet šalotk, ki so bile izpostavljene termoterapiji. Z delom bomo nadaljevali, ko metodo osvojimo. 

Rezultati testov so pokazali, da je pri šalotki najpogostejša okužba z virusom Shallot latent virus (SLV). Nadaljevali bomo s postopkom 
izolacije meristemov pri rastlinah, ki so bile izpostavljene termoterapiji. 6 vitalnih rastlin imamo še vedno v rastni komori in jih bomo, 
v kolikor bo izolacija meristemov uspešna, dali na termoterapijo in tudi iz njih izolirali meristeme. V kolikor bomo našli zdrave rastline, 
da je bila eliminacija virusa SLV uspešna, bomo nadaljevali s postopkom množenja iz bazalnih plošč. V nasprotnem primeru pa bomo 
nadaljevali zdravljenje s kemoterapijo. 

Praktični preizkus s šalotko na kmetiji Klančnik 
Na kmetiji Klančnik Alenke in Slavka v Vinski Gori pri Velenju smo spomladi 2021 pričeli s praktičnim preizkusom s šalotko, katerega 

namen je bil primerjati učinkovitost različnih prekrivk za preprečevanje naletov insektov ter ugotoviti njihov vpliv na donos pridelka 
različnih sort in virov šalotke. CILJ: Povečanje produktivnosti v kmetijstvu. 

Izvedba 
Nabavili smo po 5 kg semenske šalotke 4 sort: RED SUN in ROSA LOTTE (Amarant), YELLOW MOON in BIZTRO (Semenarna Ljubljana). 

Marca 2021 smo v treh vrstah ročno posadili šalotke na delu njive z oznako “Pri hiši”. Del posajene šalotke smo prekrili z vlakninasto 
prekrivko, del s protiinsektno mrežo, en del pa je ostal nepokrit. Po sajenju smo posevek redno okopavali, odstranjevali plevel, škropili 
proti škodljivim organizmom ter boleznim, gnojili in krepili z aminokislinskim pripravkom. V juliju in avgustu smo opravili spravilo in 
vrednotenje pridelka. V pridelanih sortah smo vrednotili uspešnost pridelave z merjenjem količine pridelanih šalotk v variantah brez 
prekrivanja in v obeh prekrivanjih. 15. julija 2021 smo pričeli s spravilom vseh štirih sort, ki so rastle pod vlakninansto prekrivko. Vse 
ostalo, kar je rastlo nepokrito in pod protiinsektno mrežo, smo pospravili 19. 7. 2021. Ocenjevali smo kakovost pridelanih čebulčkov 
šalotke po vseh štirih sortah šalotke vključenih v preizkušanje. 

Rezultat 
Vse sorte šalotke so v varianti pokrivanja s kopreno dale pridelek od 14,9 do 18,1 t/ha, v varianti prekrivanja s protiinsektno mrežo med 

19,1 in 20,9 t/ha. V varianti brez prekrivanja smo dosegli največji pridelek pri sortah RED SUN, ROSA LOTTE in YELLOW MOON (od 21,1 do 
23,9 t/ha). Najnižji tržni delež pridelka šalotke smo dosegli v primeru prekrivanja z vlakninasto prekrivko (64 %), pri uporabi protiinsektne 
mreže 79 %, najvišjega pri pridelavi brez prekrivanja (83 %). Za prodajo je bilo primernega 64 % pridelka šalotke pridelanega pod 
vlakninasto prekrivko, 79 % pridelka pridelanega pod protiinsektno mrežo in 83 % pridelka v varianti brez prekrivanja. 

Delo na Kmetijskem inštitutu Slovenije – razvojno-raziskovalno delo v 
laboratoriju 

Na Kmetijskem inštitutu Slovenije smo dokončno vzpostavili sistem čiščenja virusov in vitro pri česnu ter razmnoževanja česna v 
pogojih in vitro ter ga uporabili pri sortah Ptujski spomladanski, Ptujski jesenski in Jesenski Anka. 
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Celoten postopek zdravljenja rastlin česna, ki so okužene z virusi, po najugodnejšem scenariju, če je eliminacija virusov uspešna, traja 
približno dve leti in je opisan v nadaljevanju. 

Vnos in vitro 
Na polju ali v rastlinjaku odberemo najlepše rastline. Pri izbranih rastlinah poberemo vzorce za virološka testiranja (posamezne liste, 

stroke ...). V virološkem laboratoriju oddelka za varstvo rastlin določijo prisotnost virusov s pomočjo ELISA testov. V kolikor je potrebna 
še bolj natančna detekcija, izvajajo dodatne PCR analize. 

Po opravljenih testih izberemo najbolj zdrave rastline, ki nam služijo kot izvorni material za naše delo. 

Sterilizacija 
Rastline označimo in prenesemo v laboratorij za tkivne kulture, kjer sledi postopek sterilizacije pred vnosom v tkivno kulturo. V 

laboratoriju čebulicam porežemo korenine (posameznim strokom prav tako odrežemo porjaveli koreninski del) in jih olupimo. Z ostrim 
nožem ali skalpelom odrežemo bazalne plošče (približno 5 mm debelo). Med vsakim vzorcem nujno razkužimo orodje. 

Sledi sterilizacija. V steklenici ali čaši si pripravimo razkužilo in ga postavimo na magnetni mešalnik. Dele rastlin spiramo s 70 % 
alkoholom, nato pa v razkužilu, na magnetnem mešalniku, na koncu speremo v sterilni destilirani vodi. Po sterilizaciji lahko rastlinski 
material za kratek čas pustimo v zadnji vodi. 

Eksplantate si sproti s pinceto polagamo na sterilni papirček, odstranimo odvečno, prizadeto ali požgano tkivo (od razkuževanja). Večje 
bazalne plošče razrežemo na 4–6 delov (izsekov), manjše na polovico ali pa pustimo cele. Posamezne dele plošč posadimo v gojišče. 
Vse dobro označimo in stojala z epruvetami zložimo v rastno komoro. Čez približno en teden s pomočjo lupe preverimo uspešnost 
sterilizacije. Odstranimo vse okužene in propadle kulture. 

Kultiviranje in vitro 
Po približno 2 tednih začnejo izraščati prvi poganjki. Ko so le-ti dovolj veliki in imajo formirano svojo čebulico, jih ločimo in posadimo v 

posamezne epruvete z gojiščem ČČGB5. Iz posamezne bazalne plošče lahko izraste od 3 do 10 ali celo več drobnih poganjkov (rastlinic). 
Če sterilizacija ni bila dovolj uspešna (sence bakterij v gojišču), delamo dodatno še subkulturo na gojišču z dodatkom antibiotika. 

Termoterapija 
Za termoterapijo uporabimo rastline, katerih poganjek meri vsaj 4–5 cm in imajo dobro razvit koreninski sistem. Pri večkratnih poskusih 

se je izkazalo, da je precej bolje izvajati termoterapijo pri in vitro rastlinah kot pri rastlinah, ki so posajene v zemljo. 

Pogoji v rastni komori: dnevna temperatura (16 ur) pri 37 °C, nočna temperatura (8 ur) pri 23 °C. 

Čas same termoterapije je odvisen od odzivnosti posamezne sorte na visoke temperature, zato je potrebno redno spremljati stanje 
rastlin (običajno trajanje je 5–7 tednov). 

Izolacija meristemov 
Po končanem postopku termoterapije odnesemo rastlinski material v laboratorij, kjer sledi izolacija meristemov. Pripravimo si gojišče 

ČČMER in rastlinski material. Očistimo stereolupo z razkužilnimi robčki in pričnemo z izolacijo meristemov. 
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V posamezne petrijevke položimo 4–6 meristemov od iste rastline in ustrezno označimo. Izoliramo čim manjše meristeme, ker s tem 
povečamo možnost za uspeh pri eliminaciji (velikost od 0,25 do 1 mm ali največ do 3 nastavki listov). 

Petrijevke po končanem delu ovijemo okoli roba s parafilmom. Skupaj jih ovijemo z alufolijo in postavimo v rastno komoro. V temi jih 
pustimo vsaj 5 dni (običajno 1 teden). Po enem tednu preverimo stanje meristemov. Odstranimo vse okužene in propadle. Petrijevke s 
preživelimi meristemi postavimo nazaj v rastno komoro, na difuzno svetlobo (pomeni na sredino police) za en teden. Nato so lahko na 
običajni svetlobi. 

Po približno 4–5 tednih od izolacije dobimo dovolj velike rastlinice, da jih lahko prestavimo v epruvete s svežim gojiščem ČČMER (po 
eno rastlino v eno epruveto). 

Po enem mesecu se razviti poganjki/rastline prestavijo na sveže gojišče ČČGB5AC za debelitev čebulic (z dodatkom 1,0 mg/l NAA in 2,0 
mg/l 2iP, priporočljivo dodati 0,2 % aktivnega oglja).

Po končani termoterapiji rastline testiramo na prisotnost virusov z metodo ELISA in v primeru negativnega izida še po metodi q-PCR. 

Kemoterapija 
Če je bila uporaba termoterapije v postopku eliminacije virusov neuspešna, uporabimo še kemoterapijo. Najpogostejša je uporaba 

RIBAVIRINA v gojišču, ki upočasni sistemsko širjenje virusa po rastlini. 

Imamo dve možnosti uporabe Ribavirina. (1) Lahko izhajamo iz rastlin, ki smo jih testirali na prisotnost virusov. Prestavimo jih na 
gojišče ČČRIB (z Ribavirinom). Po 3–4 tednih damo vitalne rastline ponovno na termoterapijo. Po 5–7 tednih (odvisno od stanja rastlin) 
iz bazalnih plošč izrežemo meristeme in jih položimo na gojišče ČČMER. Pojavi se velik delež deformiranih rastlin (posledica vpliva 
Ribavirina na razvoj rastlin). Ko so rastline iz meristemov dovolj velike, ponovimo testiranje na prisotnost virusov. (2) Lahko pa dvakrat 
zaporedoma presadimo označene in testirane rastline na gojišče ČČRIB z Ribavirinom in nato izoliramo meristeme, ki jih prenesemo na 
gojišče ČČMER. Tako kot v prvem primeru tudi tukaj ponovno opravimo virološka testiranja. 

Mikropropagacija 
Za indukcijo poganjkov in debelitev čebulic (vzdrževanje kultur v in vitro) uporabljamo komercialno pripravljeno gojišče Gamborg's 

B-5 Basal Salt Mixture. Gojišču ob novih vnosih v kulturo in kadar želimo ponovno vzbuditi rast poganjkov iz bazalnih plošč dodamo tudi 
dva rastna hormona: 0,5 mg/l NAA in 2 mg/l 2iP. Po približno 2 tednih začnejo izraščati prvi poganjki. Ko so le-ti dovolj veliki in imajo 
formirano svojo čebulico, jih ločimo in posadimo v posamezne epruvete z gojiščem ČČGB5. Iz posamezne bazalne plošče lahko izraste 
od 3–10 ali celo več drobnih poganjkov (rastlinic). Bazalne plošče razrežemo in posamezne poganjke prestavimo na novo gojišče. 

Določevanje virusov pri česnu 
Vse rastline ob vnosu v in vitro razmere testiramo na prisotnost virusov z metodo ELISA. Za termoterapijo uporabimo najmanj okužene 

rastline. Testiranje ponovimo med in po opravljenem čiščenju virusov. Za dokončno potrditev odsotnosti virusov po opravljenem čiščenju 
uporabimo PCR test. 

Seznam virusov na česnu, ki jih testiramo: Onion yellow dwarf virus (OVDV, rod Potyvirus), Leek yellow stripe virus (LYSV, rod Potyvirus), 
Garlic common latent virus (GarCLV, rod Carlavirus), Shallot latent virus (SLV, rod Carlavirus), Garlic virus A (GarV-A, rod Allexivirus), Garlic 
virus B (GarV-B, rod Allexivirus), Garlic virus C (GarV-C, rod Allexivirus) in Shallot virus X (ShVX, rod Allexivirus). 
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Rezultati dosedanjega dela 

sorta česna Ptujski spomladanski 
Pri sorti Ptujski spomladanski smo vzgojili brezvirusne rastline. V letu 2020 smo jih razmnožili in vitro in jih v jeseni že posadili v 

rastlinjak. V letu 2021 smo posadili 160 lončkov s sadikami iz in vitro. Poleg teh smo posadili tudi 170 lončkov s čebulicami in posameznimi 
stroki, pridelanimi iz rastlin posajenih v letu 2020 (čebulice pobrane iz lončkov konec julija in shranjene v hladilniku). 30 sadik rastlin iz in 
vitro pogojev je med rastno dobo propadlo. Zaradi slabe rasti v rastlinjaku v Ljubljani (previsoke temperature) smo 150 sadik prepeljali 
v plastenjak v Infrastrukturni center Jablje, jih presadili v večje lonce in dognojili (nekaj zrn KAN-a v vsak lonec). Zaradi poleganja sadik 
smo v lonce postavili še bambusove palice. 

V začetku junija smo rastline v Jabljah pobrali iz loncev, jih osušili in shranili v hladilnici do naslednjega sajenja. Skupno smo pridelali 
okoli 600 brezvirusnih stročkov česna sorte Ptujski spomladanski za saditev jeseni 2022 (glavice so do saditve še nerazdeljene, zato je 
število okvirno). 

Prav tako smo v začetku junija pobrali pridelek česna, ki je rastel v rastlinjaku v Ljubljani. Te rastline so bile slabe in neprimerne za 
sadilni material v naslednji sezoni. 

V in vitro kulturi sorte Ptujski spomladanski hranimo še 648 epruvet s posameznimi ali več drobnimi rastlinami. 

Posamezne rastline (420 epruvet) rastejo na gojišču za debelitev čebulic ČČ80 in so pripravljene za sajenje konec meseca oktobra ali 
začetek novembra v sadilne platoje oz. kar neposredno v mrežnik, kjer pričakujemo boljše razmere za rast česna. 

Skupke drobnih rastlin v epruvetah gojimo na gojišču za razraščanje in formiranje rastlin ČNIB2. Poleg tega vzdržujemo tudi 85 posod, 
v katerih se nahaja po 9 do 12 skupkov drobnih rastlin z gojiščem ČNIB2. Vse to nam služi kot vzdrževanje sorte in za vzgojo novih sadik 
za sajenje v rastlinjak v naslednjem obdobju. 

Nekaj posod z drobnimi rastlinicami smo oddali v poskusno množenje vodilnemu partnerju. Prav tako smo dali v poskusno sajenje 20 
drobnih stročkov, pridelanih v rastlinjaku v Ljubljani. 

sorta česna Jesenski anka 
Pri sorti Jesenski Anka smo v letu 2022 uspeli vzgojiti zdrave brezvirusne rastline. 

Glede na zadnja opravljena virološka testiranja smo uspeli dobiti 5 izvornih rastlin, ki so brez virusov. Zrasle so iz izoliranih meristemov 
po končanem postopku termoterapije. 

Najbolj perspektivna je izvorna rastlina pod številko 19, iz katere smo po več subkulturah uspeli namnožiti 118 rastlinic v epruvetah. 
Množenje se bo nadaljevalo s postopkom deljenja bazalnih plošč rastlinic iz epruvet. Rastline še niso primerne za sadilni material v tem 
letu. V kulturi imamo še štiri zdrave izvorne rastline, in sicer po štiri epruvete s številko 29, po šest epruvet s številko 49 (vidno razraščanje 
drobnih rastlin), po dve epruveti z oznako A1 ter eno epruveto z oznako TTA10. Poleg zdravih imamo še rastline s samo enim virusom 
(izvorne rastline pod številko 9 in 34), ki bodo v bodoče vključene v postopek zdravljenja, če bo to potrebno. 

Na termoterapiji je iz posod na gojišču ČNIB2 43 epruvet brez opravljenega ELISA testa. V steklenih posodah imamo 30 epruvet 
namenjenih vzdrževanju (razraščanju). 

Na termoterapiji imamo še 136 epruvet z rastlinami česna, ki smo jim vzeli vzorec za ELISA test. 
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Vzporedno  hranimo še 176 epruvet  z rastlinami in 30 posod s skupki drobnih rastlin na gojišču ČNIB2, namenjenim vzdrževanju in 
nadaljnjem zdravljenju. Ko se bodo rastline dovolj okrepile, jih bomo ločili iz skupkov in prestavili na gojišče za debelitev čebulic ČČ80 
in po potrebi vključili v postopek eliminacije virusov. 

sorta česna Ptujski jesenski 
Pri sorti Ptujski jesenski še nismo uspeli vzgojiti popolnoma zdravih rastlin in je trenutno v ponovljenem postopku zdravljenja. 

Rastline v in vitro kulturi, vzgojene iz meristemov po predhodni termoterapiji, so bile testirane na prisotnost virusov z ELISA testom. 

Trenutno imamo 126 epruvet rastlin iz meristemov. Ker eliminacija virusov ni bila uspešna (znebili smo se le posameznih virusov), 
smo nadaljevali s postopkom termoterapije z dodajanjem RIBAVIRINA (gojišče ČRIB2). Postopek kemoterapije smo izvajali na treh 
subkulturah. Sledila je izolacija meristemov. Ko so bile rastline dovolj velike, smo jih ponovno testirali na prisotnost virusov z ELISA 
testom. Po dosedanjih postopkih zdravljenja v času trajanja projekta popolnoma zdravih kultur nismo dobili. 

Trenutno imamo namnoženo rastlino pod oznako št. 1 (v 32 epruvetah) z enim virusom (GarCLV). Rastlinice, ki so bile namnožene 
iz tega izvora, so zelo drobne in rastejo počasi, kar je posledica rasti na gojišču z Ribavirinom. Za saditev v tej sezoni še niso primerne. 
Težava je tudi v tem, da sorta Ptujski jesenski zelo slabo prenaša termo- in kemoterapijo in po postopku eliminacije virusov rastline 
potrebujejo več časa, da se okrepijo. 

Poleg teh imamo šest različnih izvornih rastlin z dvema virusoma (navedeno v spodnji tabeli). Vzporedno hranimo v kulturi tudi nekaj 
rastlin (osem izvornih rastlin v 28 epruvetah), kot vzdrževanje sorte. 

Vsem izvornim rastlinam sorte PTUJSKI JESENSKI smo ob zadnji subkulturi pobrali vzorčke za ponovno testiranje na prisotnost virusov 
(ELISA, po potrebi še molekularne metode). Rezultati bodo znani naknadno. 

Poleg teh rastlin imamo še 32 epruvet za vzdrževanje sorte, ki so kot rezervni material, testirane na prisotnost virusov le ob vnosu v 
in vitro kulturo. 

tabela 1 Pregled testiranih rastlin iz meristemov sorte Ptujski jesenski z metodo ElIsa po termoterapiji na kmetijskem inštitutu slovenije. Vse rastline 
so na gojišču čnIB2 za razraščanje in formiranje rastlin. 

ŠT. ČEBULICE ŠT. EPRUVET OPOMBE
1 32 rastline
11 9 rastline
14 8 rastline, razraščanje
17 42 drobne rastlinice
20 11 rastline, razraščanje
22 6 drobne rastlinice
32 10 drobne rastlinice
33 3 vzdolžni prerez
38 5 rastline

Legenda: 

… prisoten je samo en virus (GarCLV)
… prisotna sta 2 virusa (GarCLV in še 1)
… prisotni so 3 virusi (GarCLV in še 2)
… prisotni so 4 virusi (GarCLV in še 3)
… prisotnih je 5 virusov (GarCLV in še 4)
… prisotnih je 6  virusov (GarCLV in še 5)
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Delo na Grmu Novo mesto – centru biotehnike in turizma – razvojno-
raziskovalno delo v laboratoriju 

Na Grmu Novo mesto smo v sodelovanju s strokovnjaki Kmetijskega inštituta Slovenije izvedli več internih izobraževanja za delo 
z rastlinskimi tkivnimi kulturami ter detekcijo virusov z metodo ELISA. Uspeli smo vzpostaviti vzdrževalno selekcijo za sorto česna 
Ptujski spomladanski. 

Mikropropagacija in rezultati dosedanjega dela 
Po končanih usposabljanjih smo iz laboratorija Kmetijskega inštituta Slovenije prejeli več skupkov brezvirusnih rastlin česna sorte 

Ptujski spomladanski in tako pričeli s permanentnim in vitro razmnoževanjem brezvirusnih rastlin (mikropropagacijo). 

Pod ustreznimi pogoji v rastni komori imamo v in vitro razmerah v posameznih epruvetah 40 brezvirusnih rastlin česna sorte Ptujski 
spomladanski, ki jih bomo, ko se rastline še dodatno okrepijo, posadili v mrežnik (načrtujemo konec novembra). V in vitro razmerah 
imamo v posameznih epruvetah še 300 brezvirusnih rastlin česna Ptujski spomladanski, ki smo jih pridobili iz prejetih skupkov rastlin 
in še niso primerne za saditev na prosto. V in vitro kulturi hranimo tudi več kozarcev s skupki (več drobnih rastlin) brezvirusnih rastlin 
s katerimi bomo nadaljevali naše delo. 

V začetku novembra smo v mrežniku na Grmu Novo mesto posadili manjšo količino brezvirusnega sadilnega materiala česna 
sorte Ptujski spomladanski, ki so ga pridelali na Kmetijskem inštitutu Slovenije v svojem rastlilnjaku. Prav tako smo takrat posadili 
tudi brezvirusne rastline Ptujskega spomladanskega, ki so bile vzgojene v tkivnih kulturah (in vitro): 75 rastlin vzgojenih pri vodilnem 
partnerju in 100 rastlin vzgojenih na Kmetijskem inštitutu Slovenije. Ker so te rastline rastle v epruvetah z gojiščem, smo rastline 
najprej očistili (odstranili gojišče iz koreninskega sistema), jih zavili v mokre brisače in jih dali v plastične vrečke, da se med 
transportom niso sušile. Rastline smo nato še isti dan ročno posadili v predhodno pripravljena tla v mrežniku (preorana, očiščena 
plevela) in sicer po 25 rastlin iz in vitro pogojev v pet vrst, manjše čebulice v setveni plato (skupaj 40) ter manjše stroke v tri vrste po 
dvanajst. Rastline smo zalili.

Na Grmu Novo mesto smo vzpostavili sistem vzdrževalne selekcije za brezvirusne rastline česna sorte Ptujski spomladanski. S tem 
sistemom, ki vključuje tako laboratorijsko delov v in vitro pogojih kot agrotehnološko delo in vivo, smo zadostili dvema konceptoma, 
na katerih temelji sam projekt: (1) permanentno čiščenje materiala ter (2) dodelana in dosledna agrotehnika, ki se nanaša na celoten 
proces pridelave prvega brezvirusnega semenskega materiala česna in šalotke. 

Določevanje virusov pri česnu 
V času izvajanja praktičnega preizkusa smo v nasadu česna sorte Jesenski Anka, posajenega v rastlinjaku, preverili zastopanost 

določenih virusov v izbranih rastlinah z metodo ELISA, z namenom pridobiti izvorni material za nadaljnje delo in vitro. Rastline za 
določanje prisotnosti virusov smo izbrali na podlagi vizualnega izgleda: zdrave rastline, ki niso imele vidnih škodljivcev, mozaika 
in/ali črtavosti listov, niso zaostajale v rasti. Izbrane rastline smo označili s plastičnimi trakovi za označevanje dreves. Iz obeh gred 
smo izbrali po tri rastline iz vsake frakcije česna sorte Jesenski Anka ter po tri rastline iz frakcije semenske čebulice (pridelane v 
preliminarnem poskusu 2021). Označenim rastlinam česna smo odrezali do 4 cm velik kos lista in ga spravili v označeno ekstrakcijsko 
vrečko (univerzalne 12 x 15 cm, Bioreba). Med posameznimi odvzemi smo škarje razkužili z etanolom ter jih ožgali. Prvo vzorčenje 
smo izvedli aprila 2022. 
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Meseca maja smo po istem postopku za določanje prisotnosti virusov odvzeli še vzorce rastlin tako, da smo znotraj vsake frakcije 
sorte Jesenski Anka izbrali rastline, ki so kazale simptome virusnih okužb (pojav mozaika in/ali črtavosti listov, zvijanje listov, 
zaostajanje v rasti). Iz vsake grede in frakcije smo izbrali po eno rastlino. 

V laboratoriju smo vzorce pripravili po protokolu DSMZ (ang. Leibniz Institute DSMZ - German Collection of Microorganisms and 
Cell Cultures GmbH). Pripravljene vzorce smo do nadaljnje uporabe shranili v zamrzovalniku na - 20 °C. Vse pufre smo pripravili po 
protokolu DSMZ ter jih do uporabe shranili v hladilniku. V laboratoriju smo z metodo ELISA izvedli testiranja na prisotnost virusov: 
Onion yellow dwarf virus (OYDV, rod Potyvirus), Leek yellow stripe virus (LYSV, rod Potyvirus), Garlic common latent virus (GarCLV, rod 
Carlavirus), Shallot latent virus (SLV, rod Carlavirus), Garlic virus A (GarV-A, rod Allexivirus), Garlic virus B (GarV-B, rod Allexivirus), Garlic 
virus C (GarV-C, rod Allexivirus), Shallot virus X (ShVX rod Allexivirus). 

Rezultati dosedanjega dela 
V vseh vzorcih česna, ki niso kazali simptomov virusnih obolenj, smo ugotovili, da je v vseh rastlinah prisoten navadni latentni virus 

česna (GarCLV). Največ virusov smo z metodo ELISA določili v vzorcih semenskih čebulic pridelanih na Grmu Novo mesto v letu 2021 
(GRM 2021). Tako smo v eni rastlini določili 3 viruse (GarCLV, GarV-B, GarV-C), po 2 virusa (GarCLV, GarV-B ) pa v drugih dveh vzorcih 
iste frakcije. 

V izbranih vzorcih rastlin, ki so kazali znake virusnih okužb, smo v vseh vzorcih z metodo ELISA določili prisotnost virusa GarCLV. 
V vzorcih rastlin iz frakcije stroki iz glavic 5–7 g ter semenske čebulice GRM 2021 smo določili 3 viruse (GarCLV, GarV-B in GarV-C). V 
vzorcih rastlin iz frakcij stroki iz glavic 5–7 g, stroki iz glavic 3–4 g, stroki iz glavic 3–4 g in semenske čebulice GRM 2021 smo določili 
prisotnost 2 virusov (GarCLV, GarV-B). 

Z opravljenimi analizami ELISA v brezvirusnem česnu sorte Ptujski spomladanski (vzgojen in vitro) nismo potrdili prisotnosti 
omenjenih virusov. 

Sklepamo, da je bil ves prejeti sadilni material že ob sajenju okužen z navadnim latentnim virusom česna (GarCLV), najverjetneje 
enako velja tudi za lastne semenske čebulice iz leta 2021. 

Praktični preizkus s česnom na Grmu Novo mesto 
Jeseni 2021 smo pričeli s praktičnim preizkusom ugotavljanja potreb po namakanju v zaprtem prostoru (ekološka pridelava). V 

praktičnem preizkusu smo preverjali vpliv zalivanja (enkrat ali dvakrat na teden) na količino in kakovost pridelka česna sorte Jesenski 
Anka. CILJ: Povečanje produktivnosti v kmetijstvu. 

Izvedba 
Jeseni smo v rastlinjaku ustrezno pripravili tla, jih pognojili s kompostom, oblikovali grede, napeljali sistem za kapljično namakanje. 

Dve gredi smo razdelili na 5 poljin, na katere smo novembra 2021 posadili po 0,5 kg posamezne frakcije ekološkega česna sorte 
Jesenski Anka: čebulice, stroki 2–3 g 1. leto, stroki 3–4 g, stroki 5–8 g. GREDO 1 smo zalivali dvakrat na teden, GREDO 2 pa enkrat 
na teden. Porabo vode na posamezni gredi smo spremljali z merilnikom pretoka vode Gardena WATER SMART, vlago v tleh pa s 
tenziometroma na globini korenin in na globini 30 cm. Celoten posevek smo v času rasti spremljali in oskrbovali (okopavanje, varstvo 
pred škodljivimi organizmi). V zadnjem tednu junija 2022 smo pridelek pobrali, sledilo je čiščenje in sušenje po posameznih frakcijah. 
Jeseni, ko smo opravili klasifikacijo pridelka na SPC Ptuj, se je izkazalo, da je najmanj polovica pridelka okužena z glivo Fusarium 
oxysporum, zaradi česar klasifikacije pridelka v razrede (klase) nismo naredili. 
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Rezultati 
Med zalivanjem smo spremljali tudi vlažnost tal s pomočjo tenziometra, ki na podlagi podtlaka določa vlažnost tal. Ob pričetku 

zalivanja je le ta merila - 80 hPa na obeh gredah, kar pomeni mokro do zadovoljivo vlažnost tal. Na GREDI 2, ki je bila zalivana le 
enkrat tedensko, se je ob koncu marca pričelo kazati izsuševanje tal (najverjetneje kot posledica višjih temperatur), medtem ko je bila 
GREDA 1, ki je bila zalivana dvakrat tedensko, še vedno zadovoljivo vlažna. Ob koncu rastne dobe v prvi polovici junija se je na GREDI 
1 že izkazala potreba po dodatnem zalivanju (vrednosti na tenziometru so kazale - 273 kPa), medtem ko se je na GREDI 2 potreba po 
dodatnem zalivanju izkazala že mesec in pol prej (v začetku meseca maja). 

Vpliv vode na posevek česna je bil, v primerjavi z razvojem razvojnih faz, neznaten. Na pogled je bila GREDA 2 lepša, kar se je 
odrazilo tudi na količini pridelka in deležu rastlin, ki so razvile cvetno steblo. Na isti gredi smo pridelali tudi nekoliko več rastlin, ki niso 
diletirale. Ob prvem ocenjevanju je teža pridelka vseh frakcij skupaj s semenom iz cvetov na GREDI 1 znašala 17,3 kg, teža pridelka 
na GREDI 2 pa 13,9 kg. Teže pridelkov glavic so glede na posamezne frakcije na obeh gredah dokaj izenačene. Na GREDI 2 smo iz 
posajenih čebulic pridelali glavice s povprečno težo 82,0 g (52 rastlin, 27 rastlin brez diletacije), iz posajenih različnih frakcij strokov 
pa smo pridelali glavice težke 35,3–42,3 g (skupno 287 rastlin, 59 brez diletacije). Na GREDI 1 smo pridelali čebulice s povprečno težo 
67,3 g (75 rastlin, 26 brez diletacije), iz različnih frakcij strokov pa glavice težke 31,5–40,0 g (287 rastlin, 107 brez diletacije). 

Glede na precejšen delež rastlin brez diletacije na obeh gredah sklepamo, da smo pridelek pobrali prezgodaj (zadnji teden junija). 
Ocenili smo, da je najmanj polovica pridelka neuporabnega za nadaljnjo uporabo (zaradi okužbe z glivo Fusarium oxysporum), 
uporaben del se lahko kvečjemu porabi za konzum.

Ob pregledu pridelka smo ugotovili: 

•	 Debelina čebulic ob sajenju ni vplivala na odsotnost diletacije. Vse čebulice so zelo debele oz. vse debelejše čebulice niso tvorile 
stročkov in so mehke na otip. Tudi drobne čebulice so mehke. Glavice imajo vsaj en mehek strok. Več kot polovica pridelka je 
zmehčanega. Morda je za to kriva suša v obdobju rasti poganjka, kajti med decembrom in januarjem se v rastlinjaku ni zalivalo, 
ali pa okužba z glivo Fusarium oxysporum, drugih bakterijskih okužb z laboratorijskimi preiskavami nismo dokazali. 

•	 Glede okužbe z glivo Fusarium oxysporum sklepamo, da smo imeli že nekaj okuženega sadilnega material oziroma so spore 
glive že bile prisotne v tleh v rastlinjaku. Višje temperature in vlaga tal v rastlinjaku pa so pripomogle k obsežnemu razvoju glive 
in tako se je okužil velik del posevka. 

•	 Glede na to, da so bile nekatere čebulice česna ob prerezu že diletirane, stročki pa še niso imeli svoje ovojnice, sklepamo, da je 
bil česen pobran prezgodaj.  

•	 Poškodovani česni imajo neznačilno obliko glavice. Glavica je bolj podolgovata oz. izdolžena. 

•	 Čebulice česna sorte Jesenski Anka niso značilno obarvane (roza-vijolično), so bele barve.  

•	 Česen je rastlina, ki ni primerna za rastlinjake, zato bo zaščiten prostor pred insekti, ki prenašajo viruse, potrebno zagotoviti z 
mrežniki. 
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Brezvirusna šalotka Pohorka in vitro (zgoraj levo, vir: IHPs, 2022), brezvirusen česen Jesenski anka in vitro (zgoraj na sredini, vir: kIs, 2022), brezvirusen 
česen Ptujski jesenski in vitro (zgoraj desno, vir: kIs, 2022), pridelek brezvirusnega česen Ptujski spomladanski iz rastlinjaka kIs (spodaj, vir: kIs, 2022). 

Praktični preizkus s česnom na kmetiji Meško 
Na konvencionalni kmetiji Meško, ki se nahaja v okolici Ormoža, smo jeseni 2021 pričeli z izvajanjem praktičnega preizkusa, s 

katerim smo želeli ugotoviti najustreznejši termin sajenja česna Ptujski spomladanski (jeseni in spomladi) ter najprimernejši termin 
pobiranja glede na tehnološko zrelost za vse tri sorte v poskusih (Ptujski spomladanski, Ptujski jesenski, Jesenski Anka). CILJ: 
Povečanje produktivnosti v kmetijstvu. 

Izvedba 
Jeseni smo ustrezno pripravili tla. Oblikovali smo 4 grede in vsako razdelili na tri poljine. V gredi je bilo 5 vrst česna. Razdalja med 

vrstami je znašala 20 cm, med stroki v vrsti pa 7 cm. V prvem terminu sajenja (18. 10. 2021) smo ročno posadili po 5 kg česna sort 
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Jesenski Anka, Ptujski spomladanski ter Ptujski jesenski (zasadili smo 3 poljine), v 2. terminu (12. 2. 2022) smo posadili 5 kg sorte 
Ptujski spomladanski. V Tabeli 1 so dolžine posajenih gred glede na sorto in termin sajenja. 

tabela 2: Dolžine posajenih gred glede na sorto in termin sajenja. 

sorta termin sajenja Dolžina grede 
Ptujski jesenski 18. 10. 2021 21 m 
Jesenski Anka 18. 10. 2021 18 m 
Ptujski spomladanski 18. 10. 2021 27 m 
Ptujski spomladanski 12. 2. 2022 29 m 

Vse poljine smo obdelovali enako. V marcu in aprilu so bile strojno okopane, nato pa v maju in juniju še ročno. 

Glede na dolgoletno kmetijsko prakso pri pridelavi semenskega česna, smo posevek spomladi samoiniciativno enkrat dobro zalili, 
kar se je poznalo tudi na količini pridelka. 

Pobiranje smo izvedli v treh terminih za vsako sorto posebej (3 poljine), ki so si sledili v razmaku 10 dni (razpredelnica spodaj). 
Sledilo je ločeno sušenje, čiščenje in ocenjevanje pridelka glede na sorte oz. frakcije in čas sajenja na SPC Ptuj. 

tabela 3: termini pobiranja česna na kmetiji Meško v letu 2022. 

termin pobiranja 
oz. spravila

Ptujski jesenski Jesenski anka Ptujski spomladanski (sajen 
jeseni, 18. 10. 2021)

Ptujski spomladanski  
(sajen spomladi, 12. 2. 2022)

1. termin 18. 6. 2022 1. 7. 2022 1. 7. 2022 8. 7. 2022
2. termin 28. 6. 2022 10. 7. 2022 10. 7. 2022 18. 7. 2022
3. termin 8. 7. 2022 20. 7. 2022 20. 7. 2022 28. 7. 2022

Rezultati 
Za sorto Jesenski Anka se je izkazalo, da je termin pobiranja manj pomemben. Najboljši pridelek da zadnji termin, kjer je 

povprečna teža glavice 42,56 g. Iz 5 kg sadilnega materiala je zraslo 791 rastlin s skupno težo glavic 31,2 kg, faktor pridelave je 6,2. 
Pri pridelavi smo dobili še 5 kg stebel s semenskimi čebulicami, iz česar smo dobili 3640 g (med 7.000–10.000 kvalitetnih semenskih 
čebulic (debelejše kot grah = od 0,30–1,5 g). 

▶ Priporočamo pobiranje česna Jesenski Anka okrog 20. julija. 

Za sorto Ptujski jesenski se je izkazalo, da sta idealna termina za spravilo 1. in 2. termin (druga polovica meseca junija), saj so 
glavice lepo oblikovane, zunanji luskolisti so rahlo rumenkaste barve, večinoma bele. 3. termin spravila (prvi teden julija) je prepozen, 
glavice začenjajo pokati, zunanji luskolisti so (opazno) rumenkaste barve. Najboljši izplen je v 2. terminu pobiranja, kjer je povprečna 
glavica težka 39,31 g. Iz 5 kg je bilo posajeno najmanj strokov (602 rastlini), zato je tudi najmanjši pridelek (22,8 kg), kar pomeni faktor 
pridelave 4,5 (nekaj rastlin je propadlo v času rasti). 

▶ Priporočamo pobiranje česna Ptujski jesenski v drugi polovici junija. 

Za sorto Ptujski spomladanski se je izkazalo, da je termin pobiranja manj pomemben. V frakcijah 1. in 2. termina pobiranja (prva 
polovica julija) jeseni posajenega česna je več belih glavic kot v frakcijah 3. termina pobiranja (konec julija). Najboljši pridelek da 
zadnji termin pobiranja: povprečna teža glavice je 37,32 g, faktor pridelave je 7,6. Skupna količina pridelka je 38,1 kg /1074 rastlin. 
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Skupna količina pridelka spomladi posajenega česna je 38,1 kg. Najboljši pridelek je, če je pobran v 2. terminu, saj je povprečna 
teža glavice 32,96 g/glavico, faktor pridelave je 10. Skupna količina pridelka je 50,1 kg/1549 rastlin, iz česar lahko sklepamo, da tudi 
drobnejši stroki dajo kvaliteten pridelek, če so ostali pogoji pridelave ustrezni. 

▶ Priporočamo pobiranje česna Ptujski spomladanski ne glede na čas sajenja, okrog 20. julija. 

Ob primerjavi vseh treh sort glede na najustreznejši termin pobiranja, je sorta Ptujski jesenski najbolj težavna, če pridelka ne 
poberemo pravočasno. Če je pridelek pobran prepozno, se s česnovih glavic luščijo suhi zunanji luskolisti, kar pri sortah Ptujski 
spomladanski in Jesenski Anka ni tako izrazito. 

Praktični preizkus s česnom na kmetija Tovornik 
Na ekološki kmetiji Tovornik, gre za višinsko kmetijo, 650 m n. v., smo jeseni 2021 pričeli z izvajanjem praktičnega preizkusa, s 

katerim želimo ugotoviti, kako različni načini ročne obdelave ter gorska klima vplivajo na količino pridelka različnih frakcij česna 
sorte Jesenski Anka in ugotoviti tržni potencial slovenskih sort česna. CILJ: Povečanje produktivnosti v kmetijstvu. 

Izvedba 
Jeseni 2021 smo ustrezno pripravili tla. Oblikovali smo 2 gredi dolgi po 10 m in široki 5 poljin x 0,9 m. GREDA 1 je namenjena sajenju 

strokov iz glavic in je razdeljena na 5 poljin (od 1 do 5), Poljina 1 je bila prekrita s folijo (200 sadilnih mest), poljina 2. je bila prekrita s 
folijo ravno tako (200 sadilnih mest), na 3. poljini je bila zastirka s substratom (200 sadilnih mest), na 4. poljini je bila zastirka s slamo 
(200 sadilnih mest), 5. poljina je bila brez zastirke (200 sadilnih mest), GREDA 2 pa sajenju semenskih čebulic in je razdeljena na 5 
poljin (od 6 do 10). 6. poljina je bila prekrita s folijo (200 sadilnih mest, sajenje več semen skupaj v luknjice), 7. poljina je bila prekrita 
s folijo z 20 cm zarezami (setev več semen zaporedno v razmaku 3 cm), na 8. poljini je bila zastirka s substratom (setev na široko), na 
9. poljini je bila zastirka s substratom (setev v vrsto), 10. poljina je bila brez zastirke (setev v vrsto). Vse poljine smo obdelovali enako 
razen zaščite pred pleveli = različne zastirke, optimalni termin pobiranja smo načrtovali glede na tehnološko zrelost (primerjava s 
praktičnim preizkusom na kmetiji Kasaš), sledilo je ločeno sušenje, čiščenje in ocenjevanje pridelka glede na sorte oz. frakcije ter 
način sajenja in zastiranja. 

Rezultati 
Povprečna teža glavic na poljinah iz strokov niha med 33,8 g–41,5 g in je primerljiva s konvencionalno kmetijo Meško, kjer je 

povprečna teža glavice pri sorti Jesenski Anka med 38 g–42,5 g. Tla so bogata z organsko maso, ki jo konstantno dodajajo na njivske 
površine kot uležan hlevski gnoj domačih govedi. 

Rastline so bile v toku cele sezone v dobri kondiciji in ni sledu o prisotnosti bolezni ali škodljivcev niti med sezono niti ob spravilu 
pridelka. 

Poskusi z zastirkami na poljinah, kjer so bili posajeni stroki, so dali podobne rezultate. Nekoliko odstopa prva poljina (PE folija, 200 
sadilnih mest), ki je takoj na začetku njive in so zaradi tega imele rastline nekoliko slabše pogoje za rast. Druga poljina z isto zastirko 
iz PE folije (več semen posajenih v zareze) pa kaže enak rezultat kot pridelek iz 3. poljine, ki je bil zastrt s substratom, ter iz 4. poljine 
(zastrt s slamo) ali kot kontrolna 5. poljina, ki je bila brez zastirke. 

Poskusi z zastirkami in različnim načinom sejanja semenskih čebulic so dali rezultate v razponu z več kot 45 % razlike pri setvi 
enake količine semenskih čebulic 600 g/poljino. Najmanjši pridelek je bil na 10. poljini brez zastirke, 4.592 g, faktor je 7,65. Nekoliko 
večji je pri uporabi folije z okroglimi odprtinami kot za sajenje česna, v katere sejemo več semenskih čebulic skupaj, 4.838 g in faktor 
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8,06. Bistveno večji pridelek je bil na 9. poljini zastrti s substratom, kjer smo sejali v vrste in je znašal 7.356 g, faktor je 12,26. Še večji 
pridelek je bil na 7. poljini (folija z 20 cm dolgimi zarezami, kjer smo sejali v vrste) in je znašal 8.014 g, faktor je 12,36. Največji pridelek 
je bil na 8. poljini zastrti s substratom, kjer smo sejali »počez« in je pridelek znašal 8.676 g, faktor je 14,46. 

Pri sorti Jesenski Anka lahko trdimo, da je pridelava s setvijo semenskih čebulic kot predhodni posevek za pridobitev sadilnega 
materiala za semensko pridelavo za trg smotrna, ravno tako pa bi lahko s promocijskimi aktivnostmi tak sadilni semenski material 
ponudili tudi na trgu. 

Za optimalno pridelavo maksimalne količine najkvalitetnejšega sadilnega materiala pa bodo potrebni še dodatni poskusi, saj so 
se nam s temi rezultati odprla nova vprašanja in bo za dodelavo teh tehnologij potrebno vložiti še kar nekaj truda in sredstev, da 
bomo lahko ugotovili prave termine setve kot tudi najučinkovitejše tehnike sajenja in obdelave. 

Pomembno je vedeti, da česen Jesenski Anka tako kot večina jesenskih česnov počaka v skladišču do konca februarja, medtem 
ko lahko glavice česna Jesenski Anka, iz prvega leta vzgojene iz semenskih čebulic, počakajo v skladišču do junija tako, kot velja za 
spomladanske sorte česnov. 

Praktični preizkus s česnom na kmetij Kasaš 
Na biodinamični kmetiji Kasaš smo jeseni 2021 pričeli z izvajanjem praktičnega preizkusa, s katerim smo želeli spremljati vpliv dveh 

terminov jesenskega sajenja v razmiku enega meseca na količino pridelka posameznih frakcij česna sorte Jesenski Anka ter še dveh 
sort česna Ptujski jesenski in Ptujski spomladanski. Ugotoviti smo želeli pravi termin sajenja in kakšen je vpliv sajenja na količino 
pridelka glede na posajene sorte in frakcije česnov. CILJ: Povečanje produktivnosti v kmetijstvu. 

Izvedba 
Jeseni smo ustrezno pripravili tla. Prvo sajenje smo izvedli oktobra (15. 10. 2021), kot na kmetiji Meško, drugo sajenje pa novembra 

(15. 11. 2021), kot je praksa sajenja na ekoloških kmetijah, ker v tem terminu ponavadi muha porova zavrtalka ne leti več in ni 
potrebna zaščita posevka. Na 5 vrst smo posadili po 200 kom. sadilnega materiala posameznih sort in frakcij: 3 kg česna Ptujski 
jesenski, 3 kg česna Ptujski spomladanski ter skupaj 5 kg različnih frakcij česna sorte Jesenski Anka (vzgojeni iz semena: čebulice, 
stroki 2–3 g 1. leto, stroki 3–4 g 1. leto, ter klasičen sadilni material: stroki 3–4 g (2. klasa), stroki 5–8 g (1. klasa). Vse poljine smo 
obdelovali enako, optimalni termin pobiranja smo načrtovali glede na tehnološko zrelost, sledilo je ločeno sušenje, čiščenje in 
ocenjevanje pridelka glede na sorte oz. frakcije in čas sajenja. 

Rezultati 
Pridelek je na splošno manjši glede na kmetijo Meško, saj ni bilo prve klase glavic, zato sklepamo, da česen potrebuje zelo dobro 

založenost s hranili. Rastline so bile v toku cele sezone v dobri kondiciji in ni sledu o prisotnosti bolezni ali škodljivcev niti med sezono 
niti ob spravilu pridelka, kljub temu da gre za nižinsko kmetijo v vročem Prekmurju, kar lahko pripisujemo biodinamičnim ukrepom 
in nizki ravni dušika v tleh. 

Za sorto Jesenski Anka kaže, da je oktobrski termin sajenja boljši (veliko je glavic 1. in 2. razreda). 

Pridelek cvetnih oz. zračnih stročkov iz posajenih strokov prvega leta in klasičnega sadilnega materiala ne kaže razlik, razen 
pri semenskih glavicah iz posajenih čebulic in največjih strokov klasičen sadilni material = 1. klasa (5–8 g), pri katerih odstopa tudi 
pridelek glavic s stroki.
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V prvem letu iz drobnega semenskega materiala zrastejo drobne zračne čebulice v zračnih stročkih, zato priporočamo 
odstranjevanje cvetnih poganjkov takoj, ko izrastejo iz sredine stebla. Zračne stročke z debelimi semenskimi čebulicami (debeline 
kot grah ali več) lahko pričakujemo samo iz debelejšega sadilnega materiala. Ob idealnih pogojih in močnih rastlinah puščanje 
zračnih stročkov ne vpliva na pridelek. 

Primerjava rezultatov glede na sadilni material klasificiran glede na težo strokov/čebulic nam pove, da so podobni rezultati kot pri 
klasičnem sadilnem materialu, če vzamemo enako težke čebulice ali pa stroke pridelane iz semenskih čebulic. 

Glede na ugotovljeno lahko podamo predlog za dodatne pridelovalne/tržne možnosti: Pri semenski pridelavi na rastlinah 
iz najdebelejših strokov pustimo cvetna stebla s semenskimi glavicami, ki nam bodo dala debele semenske čebulice, iz katerih v 
naslednjem letu pridelamo čim več čebulic ter glavic z malo debelih strokov za nadaljnjo semensko pridelavo. 

Pri sorti Jesenski Anka znaša povprečna teža glavice iz 5–8 g težkega semena, ki je bil posajen oktobra, 43,2 g in semena, ki je bil 
posajen novembra, 13,2 g. Na kmetiji Meško, kjer so sadili enako sorto oktobra, znaša povprečna teža glavice 42,56 g pri enaki frakciji 
v zadnjem terminu pobiranja (20. julija). 

Ker so rezultati izredno neenakomerni, smo naknadno iskali vzroke ter ugotovili, da na pridelek ne vpliva le velikost strokov in 
čas sajenja, temveč ima velik vpliv tudi založenost tal s hranili, saj smo naknadno poiskali posnetke površin v prejšnji sezoni. V 
območju prve zasaditve oktobra je bil prejšnje leto zelenjavni vrt in so bile gredice različno založene z gnojili glede na vrsto zelenjave. 
V območju druge zasaditve pa je bila prejšnje leto njiva, ki je bila manj intenzivno gnojena, zato tudi zelo velike razlike med prvim 
in drugim sajenjem istega sadilnega materiala, kar se pri najdebelejši frakciji še posebej pozna. Iz tega razloga ne moremo določiti 
velikost oz. teže strokov za 1. in 2. klaso in bomo ta poskus ponovili naknadno - izven projekta. Čebulice v vseh poskusih izstopajo, 
zato lahko čebulice uvrstimo v ekstra klaso. (Primerjava s pridelkom na Grmu Novo mesto in prakso pri Tovornik.) Preseneča tudi 
podatek, da je povprečna teža semenskih glavic iz kasnejše zasaditve večja. 

Za sorto Ptujski spomladanski izgleda, da je pridelek oktobrskega in novembrskega termina sajenja praktično izenačen. Pri 
novembrskih frakcijah je več drobnih čebulic – razreda odpad. 

Tudi za sorto Ptujski jesenski izgleda, da je pridelek oktobrskega in novembrskega termina sajenja praktično izenačen. 

Praktični preizkus s česnom na kmetiji Rogelj 
Na ekološki kmetiji Rogelj smo jeseni pričeli z izvedbo PP, s katerim smo želeli pridobiti informacije o tehnologiji strojne obdelave 

česna in kateri način obdelave je najprimernejši. CILJ: Povečanje produktivnosti v kmetijstvu. 

Predvidena izvedba
Do jeseni smo ustrezno pripravili tla. Oblikovali smo 6 gred dolgih 50 m, širokih 0,8 m. Novembra 2021 smo strojno in ročno posadili 

spomladansko sorto česna Ptujski spomladanski. Na 1. in 2. poljino smo sadili ročno na grebenasto gredo, na 3. in 4. poljino smo 
sadili strojno na grebenasto gredo, na 5. in 6. gredo smo sadili strojno v plitvo obdelana tla. Vse poljine smo obdelovali strojno. 1., 
3. in 5. poljino smo obdelali vsakič, 2., 4. in 6. poljino pa smo obdelali le vsako drugo obdelavo. 

Rezultati 
V času, ki je bil predviden za sajenje, zaradi obilnih padavin nismo mogli izvesti strojnega sajenja. Zato smo kasneje, ko še vedno 

ni bilo možno strojno sajenje, kompleten posevek posadili ročno. V času rasti smo redno skrbeli za posevek in spremljali napredek. 
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Med rednim pregledovanjem posevka smo pred zaključeno rastno fazo opazili, da del rastlin slabo raste in imajo porumenele liste. 
Zaradi tega je bilo potrebno odstraniti kar precej rastlin, kar pa ni bilo enakomerno razporejeno po njivi. Posledično posevek ni bil 
več enakomeren in tudi težko smo ocenili, katere rastline so še obolele (šibkejše ali močnejše). Nekaj vzorcev česna smo poslali na 
laboratorijske preiskave, ki so pokazale, da je bil česen okužen z belo gnilobo čebulnic. 

 

V prvi vrsti: posevek šalotk (od desne proti levi) prekrit s polipropilensko prekrivko, drug del s protiinsektno mrežo, preostalo je bilo nepokrito (levo),  
njiva s posajenimi šalotkami na kmetiji klančnik (desno). spodaj: čiščenje in vrednotenje pridelka na kmetiji klančnik. (vir: I. škerbot, 2021)
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 V prvi vrsti: nasad česna Jesenski anka v rastlinjaku (levo, vir: GRM nM, 2022), pregledovanje posevka česna iz praktičnega preizkusa na kmetiji Meško 

(desno, vir: GRM nM, 2022). V drugi vrsti: pripravljena greda za izvedbo praktičnega preizkusa na kmetiji tovornik (levo, vir: GRM nM, 2021), sajenje 
česna na kmetiji kasaš (na sredini, vir: kmetija kasaš, 2021), prikaz strojnega sajenja česna na kmetiji Rogelj (desno, vir: GRM nM, 2021). 
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Opisi avtohtonih sort česnov in šalotke
Avtorji: Gerjevič nina 1, Perdih Fanči 12 in Vernik Darko 12 (zunanji strokovni sodelavec)  

Slovenske sorte, ki so vpisane na slovensko sortno listo poljščin, zelenjadnic, sadnih rastlin in trte, so: Ptujski jesenski, Ptujski 
spomladanski in Jesenski Anka. So zelo aromatične in dajo pri pravilnem načinu pridelave zadovoljiv pridelek. Vse naše sorte 
so okužene z virusi, zato nam bo lahko brezvirusni material, ki ga razvijamo v tem projektu, dal večje pridelke in s tem večjo 
konkurenčnost. Omenjene sorte so dobro prilagojene na klimatske razmere v Sloveniji in so zanimive za slovenske semenarje. 

Nekaj sort iz sortne liste je razširjenih bolj lokalno: Haloški, Primorski in Štrigon. Zanimive in ustrezne za pridelavo pri nas so tudi 
številne sorte iz evropske sortne liste. Raznoliki sortimenti predvsem podaljšajo možnost trženja česna na 9 do 10 mesecev, saj se 
sorte zelo razlikujejo po skladiščnih sposobnostih, po zgodnosti dozorevanja in okusu. Različni sortimenti predvsem popestrijo tržno 
ponudbo pridelovalca. 

V spodnji tabeli so zbrane registrirane sorte in sorte, za katere je dovoljeno trženje v Republiki Sloveniji (povzeto po https://spletni2.
furs.gov.si/sorte/, 4. 10. 2022). Decembra 2021 je bilo v EU vpisanih 149 sort česna in 63 sort šalotk (povzeto po https://food.ec.europa.
eu/system/files/2022-03/plant-variety-catalogues_vegetable-species.pdf, 4. 10. 2022). 

tabela 4: Zbrane registrirane sorte in sorte, za katere je dovoljeno trženje v Republiki sloveniji.

Sorte česna Vzdrževalec  
Ptujski jesenski Semenarna Ljubljana d.o.o. udomačena sorta
Ptujski spomladanski Semenarna Ljubljana d.o.o. udomačena sorta
Jesenski Anka Amarant, ekološka semenska pridelava, Fanči Perdih s.p. vrtičkarska sorta
Štrigon Vojko Grižon vrtičkarska sorta
Haloški Semenarna Ljubljana d.o.o. vrtičkarska sorta
Primorski Semenarna Ljubljana d.o.o. vrtičkarska sorta
Sorta šalotke Vzdrževalec  
Pohorka Semenarna Ljubljana d.o.o. vrtičkarska sorta
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Čebulnice 
Česen in šalotka spadata v družino čebulnic ali lukovk (Alliaceae) in rod lukov (Allium). Poznamo zelo veliko različnih vrst, 

podvrst in varietet čebulnic, v Sloveniji največ pridelujemo in uporabljamo čebulo, česen in por. Vse čebulnice so enokaličnice 
(Monocotyledones), v tleh oblikujejo čebulico ali močno skrajšano odebeljeno podzemno steblo sestavljeno iz luskolistov. Čebulnice 
razvijejo nadomestne (adventivne) šopaste korenine, ki izraščajo neposredno iz stebla. Korenine ne tvorijo koreninskih laskov, se ne 
razvejajo in se ne obnavljajo. 

sadilni material česna in šalotke. od leve proti desni sta v prvi vrsti sorti česna Ptujski jesenski in Ptujski spomladanski, v drugi vrsti pa česen sorte 
Jesenski anka in šalotka sorte Pohorka (česen vir: kmetija Meško, 2021, šalotka vir: IHPs, 2021). 
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Česen (Allium sativum) 
Pri česnu ločimo dve podskupini Allium sativum var. sativum, ki ne tvori cvetnega stebla, ter Allium sativum var. ophioscorodon 

in scordoprasum, ki tvorita cvetna stebla. Kljub tvorbi cvetnega stebla, česen ne cveti na način, da bi tvoril semena. Na cvetnem 
steblu se razvijejo le t. i. zračni stročki, ki so zanimivi tudi za razmnoževanje. Česen je prav zaradi teh lastnosti ena redkih vrtnin, ki 
se razmnožuje skorajda le vegetativno. 

Česen iz čebulnega krožca na dnu stroka razvije 5 do 20 listov, ki so zelo pokončne rasti, zaradi česar je česen zelo občutljiv na 
zapleveljenost. V pazduhah listov, na dnu čebulnega krožca, se nato oblikujejo posamezni stroki, iz katerih je sestavljena česnova 
čebula. Čebula in stročki so oviti s suhimi luskolisti, ki so lahko snežno bele, rjave, rožnate ali vijolične barve. Česen ima šopasto 
korenino, ki se razvije globlje kot pri čebuli. Korenine zrastejo večinoma v globino 5 do 30 cm. 

Po času saditve ločimo pri česnu jesenske in spomladanske sorte. Optimalni čas saditve je odvisen od sorte, vremena in namena 
pridelave. Jesenske sorte sadimo v oktobru in novembru oziroma do prve zmrzali, da se čim prej ukoreninijo, kalijo in razvijejo listno 
maso. Jesenske sorte spomladi rastejo hitreje, imajo širše liste in večji habitus kot spomladanske sorte. V glavici imajo običajno več 
strokov kot spomladanski, od 15 do 20, ki jih pričnejo oblikovati takoj spomladi, ko se prične daljšati dan. Spomladanske sorte lahko 
sadimo od pozne jeseni in vse do konca meseca marca. Pri poznih terminih sajenja spomladanskih sort moramo biti previdni, saj 
morajo imeti dovolj časa za ukoreninjanje še v času kratkega dne, da lahko ob daljšanju dneva pričnejo razvijati stroke. Običajno 
tvorijo v glavici manj strokov, od 5 do 15. Jesenske sorte dozorijo prej kot spomladanske in se skladiščijo krajši čas. 

Sorta Ptujski spomladanski 
Lastnosti: Čebulica je srednje velikosti od 30 do 65 g, lahko tudi več, v premeru 30 do 65 mm. Zunanji luski so bele barve, notranji 

pa rahlo antociansko obarvani – rožnati. Pri suhem česnu so luski bolj kompaktni in se ne lomijo kot pri sorti jesenski. Meso je belo in 
zelo aromatično, ostrega odličnega okusa. Vsebnost suhe snovi je zelo velika, kar omogoča zelo dobro skladiščenje do pozne pomladi 
– tudi do konca maja naslednje leto. Čebulico sestavlja 7 do 15 strokov, ki so različnih velikosti in so neenakomerno razporejeni. Ta 
sorta zelo redko oblikuje cvetno steblo, ki kasneje, če ga ne odstranimo, vpliva na manjšo velikost čebulice. Za sajenje so bolj primerni 
večji stroki v čebulici, manjše lahko porabimo za prehrano. 

Sorta je primerna za sajenje v jeseni ali zgodaj spomladi. Rastline vzniknejo pozneje spomladi in potem nadaljujejo z rastjo do 
poletja. Listi so sivo zelene barve. Lažno steblo je običajno nekoliko tanjše kot pri sorti jesenski. Sorta je primerna za pobiranje 
približno 2 tedna za sorto Ptujski jesenski, to je okoli 10. julija. Pobrane čebulice sušimo v zračnem suhem prostoru 

Sorta je nekoliko manj občutljiva na česnovo muho zaradi poznejšega vznika rastlin. Na druge bolezni čebulnic je srednje občutljiva. 
Močnejši napad česnove rje lahko občutno prizadene listno maso in s tem vpliva na pridelek. V ugodnih razmerah lahko uspešno 
pridelamo česen te sorte brez uporabe kemičnih pripravkov.

Uporaba: Sorta je uporabna za kuhanje in za solate. Zaradi intenzivne arome lahko uporabimo manjšo količino. Uporablja se 
predvsem posušen česen, ki se potem skladišči do pozne pomladi. 

Sorta Ptujski jesenski 
Lastnosti: Čebulica je srednje velikosti od 30 do 70 g v premeru od 35 do 60 mm. Zunanji luski so umazano bele barve, v nekaterih 

primerih je prisotno manjše antociansko obarvanje. Ko je česen popolnoma suh, so zunanji luski krhki in se ob premeščanju sami 
luščijo iz čebulic. Meso je belo, aromatično, srednje ostrega odličnega okusa z večjo vsebnostjo suhe snovi. Čebulico sestavlja 6 do 10 
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srednje velikih strokov, ki so približno enake velikosti (z večjimi ali manjšimi odstopanji) in so neenakomerno razporejeni v čebulici. 
Za sajenje so običajno primerni vsi stroki. 

Sorto sadimo izključno jeseni. Rastline vzniknejo zgodaj spomladi, redko ali občasno že pozno v jeseni. Z rastjo nadaljujejo ob 
prvih spomladanskih otoplitvah. Rastlina oblikuje lažno steblo in 7–8 listov. Listi so sprva temno zelene barve, pozneje pa dobijo 
rumenkast poprh. Ta sorta nikoli ne oblikuje cvetnega stebla in ne cveti. Za pobiranje se odločimo, ko je še zelenih 4–5 zgornjih listov, 
ostali so porumeneli ali so se posušili, na čebulici so lepo vidni nakazani stroki, lažno steblo pa postane nekoliko mehkejše pri stiku 
s čebulico. V notranjosti Slovenije sorto pobiramo okoli 25. junija. Pobran česen sušimo na zračnem, pokritem in suhem prostoru. 

Sorta je srednje občutljiva na napad česnove muhe in na bolezni čebulnic. Proti koncu rasti ga občasno napade česnova rja, ki 
lahko močno prizadene listno maso. V ugodnih razmerah, na vrtovih, lahko pridelamo zdrave čebulice tudi brez uporabe kemičnih 
sredstev. 

Uporaba: Uporaben je za kuhanje in kot surov za solate. Za uporabo je primeren kot poletni česen, že v času oblikovanja čebulice 
na polju – kot zeleni česen. Suhe čebulice se dobro skladiščijo do konca decembra oz. januarja. Če povzamemo, je sorta primerna za 
poletno in jesensko uporabo s skladiščenjem do novega leta oziroma do konca januarja. 

Sorta Jesenski Anka 
Čebulica je srednje velikosti od 30 do 70 g v premeru od 35 do 60 mm. Zunanji luski so bele barve z značilnim roza-vijoličnim 

obarvanjem. Ko je česen popolnoma suh, so zunanji luski krhki in se ob premeščanju sami luščijo iz čebulic. Meso je belo, aromatično, 
srednje ostrega odličnega okusa z večjo vsebnostjo suhe snovi. Sorta naredi glavice s 6–9 stroki okrog stebla na koncu katerega v 
cvetnem kobulu formira precej debele semenske čebulice. Sicer se bistveno ne razlikuje od ostalih jesenskih sort česna. 

Da dosežemo formiranje glavic s stroki, moramo česen saditi jeseni, čeprav pri poznem sajenju (druga polovica novembra) 
največkrat nadzemni del odžene šele spomladi. 

Če so tla dovolj založena z organsko maso, cvetne poganjke (peske) ne odstranjujemo, razen v prvem letu, da dobimo semenske 
čebulice za nadaljnjo pridelavo. 

Česen skladiščimo v suhem prostoru. Glavice dobro zdržijo čez zimo - do konca februarja, spomladi začne hitro propadati, razen 
glavice iz prvega leta, ki lahko zdržijo tudi do junija. 

Specifika sorte Jesenski Anka je možnost pridelave preko semenskih čebulic, saj iz debelejših čebulic dobimo v naslednjem poletju 
čebulice premera 0,5–2 cm, ali pa manjše glavice z 2–4 debelejšimi stroki ter manjše glavice s 5–7 manjšimi stroki. Za nadaljnjo 
pridelavo uporabimo čebulice ki imajo vsaj 0,5 cm premera ali pa večje stroke iz glavic, tako da je teža stroka vsaj 3 g. 

Izkušnje pri pridelavi iz semenskih čebulic – 1. leto: 
•	 Pri pridelavi iz semenskih čebulic dobimo 10–12-krat večji pridelek čebulic in manjših glavic. Kasnejša setev (čim bolj pozno 

jeseni) da večji odstotek čebulic.  
•	 Cvetne kobule pustimo do setve skupaj, saj se sicer čebulice hitro osušijo in propadejo. 
•	 Rastline, ki poženejo cvetno steblo, bodo formirale stroke. Ta cvetna stebla (pske) čim prej odstranimo. 
•	 Dozori nekoliko hitreje kot česen iz strokov. Pobiramo, ko so rastline delno posušene. 

Izkušnje pri pridelavi iz čebulic in strokov – 2. leto: 
•	 Pri pridelavi iz čebulic 1. leta dobimo 10 x večji pridelek.  
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•	 Pri pridelavi iz strokov 1. leta dobimo 5–8 x večji pridelek (odvisno od velikosti/teže strokov). 
•	 Sadimo in pobiramo enako kot pri pridelavi iz strokov odraslih rastlin/podoben pridelek. 
•	 Shranjuje se bistveno dlje. Glavice iz 1. leta počakajo tudi do junija.   
•	 Glede na pridelek in boljše zdravstveno stanje priporočamo pridelavo semenskega sadilnega materiala preko semenskih čebulic.  

Specifika uporabe: 
•	 Za semensko pridelavo pridelava preko semenskih čebulic (2 leti) = večja odpornost rastlin. 
•	 Pridelava čebulic za konzum (zanimivo za večje uporabnike, ker se čebulice bistveno lažje in hitreje lupijo). 
•	 Pridelava glavic s stroki za konzum (podaljša čas uporabe = do junija naslednje leto, kot pri pomladanskih sortah). 
•	 Drobnejše stroke uporabimo za konzum. Tudi drobnejše semenske čebulice lahko uporabimo za konzum (zdrobimo in stisnemo 

česnov sok, saj je lupljenje zamudno). 

šalotka (Allium cepa var. aggregatum) 

Sorta Pohorka 
Že ime samo pove, da ta sorta prihaja z obronkov Pohorja. Za začetek selekcije lahko omenjamo leto 1993, ko se je opravila večja 

akcija zbiranja vzorcev avtohtonega genskega materiala med domačimi populacijami vrtnin. V prvih letih se je opravila selekcija na 
rastlinah, ki so pokazale boljše lastnosti glede velikosti čebulic in tolerantnosti na bolezni. Z leti se je selekcija nadaljevala v smeri 
izboljšanja sorte, predvsem v smeri večjih čebulic in večjega pridelka.

Sorta Pohorka oblikuje 6 do 12 čebulic v gnezdu. Čebulice so srednje velikosti, okrogle oblike, barva zunanjih suhih luskolistov je 
bronasto rjava. Notranji, mesnati luski imajo veliko suhe snovi in so bele barve. 

Posamezne čebule sadimo zgodaj spomladi (sredi marca) čim bolj plitvo. Primerna je za setev na celotnem področju Slovenije. Ta 
sorta ne oblikuje cvetnega stebla in ne cveti, zato jo razmnožujemo izključno s čebulicami (vegetativno), ki jih med vegetacijo oblikuje 
posamezna rastlina. Pobiramo jih, ko se zunanji listi posušijo (avgust in september). Čebulice do konca posušimo nekje pod streho, 
na suhem in zračnem prostoru, potem pa odstranimo ostanke zemlje in suhe liste. Skladiščimo jo do pomladi na suhem in zračnem 
prostoru, nikakor pa ne v zaprti vlažni kleti, npr. poleg krompirja ali repe.

Čebule so odličnega okusa in zelo aromatične. Primerne so kot dodatek za sveže solate in za kuhanje. Cenijo jo predvsem izbirčne 
gospodinje in pravi gurmani. 
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V prvi vrsti: rumena lepljiva plošča (levo, vir: GRM nM, 2022), mrežnik (na sredini, vir: GRM nM1 2022), prikaz jemanja vzorca tal (desno, vir: GRM nM1 

2022). V drugi vrsti: sadilni material česna pripravljen za sajenje (levo, vir: GRM nM, 2021), obdelava zemlje po sajenju (desno, vir: kmetija kasaš, 2021). 
V tretji vrsti: aparatura za spremljanje vlage v tleh – tenziometer (levo, vir; GRM nM, 2022), pregled posevka (desno, vir: GRM nM, 2022). 
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V prvi vrsti: pobiranje česna (levo) in sušenje pridelka (desno) - vir: kmetija Meško, 2022. 

V drugi vrsti: pridelek česna pripravljen za klasifikacijo (levo, vir: GRM nM) in pridelek šalotke (desno, vir: I. škerbot, 2021). 
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AGROTEHNOLOŠKA NAVODILA
Avtorji: Pelko natalija 5, Perdih Fanči 12, škerbot Igor 4 

Bolezni in škodljivci pri česnu in šalotki 

Bela gniloba čebulnic (Sclerotium cepivorum) 
Je najbolj zahrbtna gliva, pri kateri so fungicidi neučinkoviti. Napada vse vrste iz rodu Allium (česen, čebulo, por, šalotko). Prenaša 

se s sadilnim materialom in ostaja v tleh več let, zato je potreben kolobar 5–7 let in sajenje kontroliranega sadilnega materiala. 

Gliva se pojavi maja, najugodnejše temperature za razvoj bolezni so med 15 in 20 °C. Pri temperaturah pod 10 °C gliva miruje, je v 
latentni obliki, kar omogoča nezavedno prenašanje na drug sadilni material. V skladišču se razvije le, če je vlažno in toplo, na čebuli 
se začne gnitje od znotraj navzven in od spodaj navzgor. 

V okuženem posevku se znaki bolezni kažejo z rumenenjem listov in njihovim propadanjem od zgoraj navzdol. Zunanji listi čebule 
pa postanejo voščeni in gnili. 

Fuzarijska gniloba čebulnic (Fusarium spp.) 
Talne glive okužujejo rastline skozi celo rastno dobo, vendar se prvi znaki pojavijo v času dozorevanja, saj so optimalni pogoji za 

razvoj bolezni med 25 in 28 °C. Bolezen se pojavi predvsem v deževnem vremenu pred spravilom pridelka. Ob ugodnih pogojih nam 
lahko povzroči 30 % škodo ali celo uniči pridelek. 

Korenine okuženih rastlin so rožnate do rjavkaste barve in sčasoma zgnijejo. Na spodnjem delu čebule se pojavi micelij bele barve, 
notranjost čebulic je vodnata. Pri česnu se lahko belkast do rožnat micelij razrašča med posameznimi stroki, v notranjosti pa je tkivo 
rjave barve in nagubano. V primeru poznih okužb simptomi na njivi večkrat niso opazni, dokler okužene čebulice pri čebuli oz. stroki 
pri česnu ne začnejo gniti v skladiščih. 

Preventivni ukrepi: 
•	 Izbiramo višje lege z nagnjenim nagibom ali sajenje na grebene, da se tla ne segrevajo preveč ter voda v času zorenja ne zastaja 

v tleh.
•	 Čebulo pobiramo v fazi »mehkega vratu«, ko so rastline še zelene, da dozorevajo in se sušijo na suhem in zračnem prostoru, pri 

česnu pobiramo pridelek iz njive, ko so 4 listi še zeleni. 
•	 Poskrbimo, da škodljivci in ostale bolezni ne prizadenejo posevka, saj se večkrat pojavi kot sekundarna okužba. 
•	 Bolezen se v skladišču ne razvija naprej, če skladiščimo pridelek pri 4 °C. S tem preprečimo tudi prenašanje iz čebulice na 

čebulico.

Čebulna plesen (Peronospora destructor) 
Gliva napada vse rastline iz rodu Allium. 

Širi se v hladnem in vlažnem vremenu ter poškoduje liste in s tem zaustavlja rast. 
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V skladišču se pojavi v obliki gnitja posameznih luskolistov pri čebuli, ki se potem razširi na celo čebulo. Na česnu se pojavi v obliki 
rumenenja listov, predvsem če rastline niso dovolj osončene, kar je značilno za gosto setev in pri mešanih posevkih. 

Prenaša se z ostanki rastlin in s sadilnim materialom, zato upoštevamo velik kolobar 5–7 let za vse čebulnice. Pri čebuli priporočamo 
vzgojo iz semena preko sadik ter čim večjo sadilno razdaljo. 

Česnova rja (Puccinia pori) 
Pojavi se spomladi - aprila, ko temperature narastejo med 10 in 15 °C ter se razvijejo do 24 °C. 

Napada vse rastline iz rodu Allium. Prizadene liste in s tem zmanjša listno maso, zato lahko ob hudem napadu pričakujemo manjši 
pridelek. Največ škode naredi pri pridelavi mlade čebule, saj so rastline zaradi vizualno poškodovanih listov neprimerne za trg. 
Prenaša se s trosi iz ostankov okuženih rastlin, zato je pomemben velik kolobar in neoporečen sadilni material. 

Rjava pegavost česna (Stemphylium vesicarium) 
V glavnem se pojavlja kot sekundarna okužba in napade le listni del rastlin. Gliva napade tudi ostale kmetijske rastline, ne le 

čebulnice. Pomemben je širok kolobar in odstranjevanje obolelih delov rastlin. 

Tulipanova čebulna pršica (Aceria tulipae) 
Glavni vir okužbe je iz okuženega na neokužen česen v skladišču ali v prodaji. Hitro se razširi na neokužen material. 

Pršica lahko dolgo preživi zunaj in v skladiščih. Ima več generacij že na polju. Iz jajčec se na prostem razvijejo ličinke v 2 do 3 dneh 
(pri 20 °C). Pršica stroke napade od spodaj. Simptomi na strokih se kažejo kot dehidracija in krčenje strokov. Pršica lahko popolnoma 
izsesa stroček, da ostane le še suha ovojnica. Širi se tudi z zemljo, saj preživi na rastlinskih ostankih. 

V več virih so potrdili, da pršica širi virusne okužbe na česnu. 

Pri nas ni sredstev za varstvo rastlin. V tujini uporabljajo a.s. dimetoat in abamektin. V naših razmerah priporočamo sušenje strokov 
na temperaturo od 40 do 45 °C 2 tedna, kar vpliva na preživetje pršice, ki ji suhe razmere ne odgovarjajo. 

Širjenje okužbe zmanjšamo z ustreznim skladiščenjem pri temperaturi od 1 do 2 °C in relativni zračni vlagi okoli 60 %. 

Muha – česnova, čebulna in porova 
Muha napada česen jeseni do zmrzali ter spomladi februarja in marca, kasneje ne. Česen jeseni zaradi tega razloga sadimo, ko 

pade prva slan, spomladi pa rastline pokrijemo s kopreno. 

Ličinke oz. žerke čebulne muhe povzročajo škodo v srčku in na koreninah čebule, zato rastline propadejo. 

Žerke česnove muhe se zavrtajo v bazo srčnih listov česna, zato se ti spiralasto zvijejo in propadejo. 

Porova zavrtalka dela škodo na zunanjih listih tako na poru kot na čebuli in česnu. Rastline se ob blagem napadu lahko še 
obrastejo. Z odmrlimi zunanjimi listi ostanejo v tleh tudi bube, ki prezimijo, zato je ta muha najbolj razširjena na naših vrtovih, saj 
ne zagotavljamo dovolj velikega kolobarja. 

Škropljenje za ekološko zaščito pred muho: Za preventivno zaščito porabljamo mešanico mleka in vode ali mešanico sode 
bikarbone, olja in detergenta ali pripravimo čaj iz preslice. Kurativno pripravimo čaj iz listov rabarbare (5 listov rabarbare skuhamo 
v 1 litru vode, razredčimo s 5 litri vode). Rastline poškropimo ali zalijemo. 
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V primeru dovolj velikega kolobarja lahko posevke pokrivamo s kopreno, da preprečimo dostop muhe do naših mladih rastlin. 

Tobakov resar (Thrips tabaci) 
Je grizoča žuželka, ki objeda liste in s tem zmanjša zeleno listno maso. V ekološkem kmetijstvu posevek škropimo ali zalijemo s 

pelinovim čajem (1 poganjek pelina skuhamo v 1 litru vode, razredčimo na 10 litrov). Škropljenje ponovimo po prvem dežju). 

Varstvo čebulnic 
Skrbimo za varstvo posevkov pred škodljivimi organizmi. V posevkih z izvajanjem slepe setve (metode provokacije), z rednim 

rahljanjem tal, pletvijo, uporabo zastirk in po potrebi še z uporabo registriranih herbicidov obvladujemo plevel. 

Redno spremljajmo zdravstveno stanje posevkov in po potrebi poskrbimo za zatiranje bolezenskih povzročiteljev (čebulna plesen, 
bela gniloba čebulnic, botritis, rja čebulnic …) in škodljivcev (porova zavrtalka, ličinke lilijevke …). Na ustrezno zdravstveno stanje 
posevkov pomembno vpliva uporaba zdravega sadilnega materiala, izvajanje širokega kolobarja, strokovno utemeljena preskrba s 
hranili, uporaba različnih rastlinskih izvlečkov in biostimulantov. 

Pri obvladovanju škodljivcev nam je lahko v pomoč tudi uporaba vlakninastih prekrivk in/ali protiinsektnih mrež. 

Po potrebi uporabimo v Sloveniji registrirana fitofarmacevtska sredstva. 

česen pleten v kite (vir: kmetija Meško, 2022). 
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Tehnologija pridelave česna 

Oskrba in obdelava tal ter kolobar 
V Sloveniji imamo dolgotrajno tradicijo pridelave česna. Česen je ena od vrtnin, ki zaseda njivske površine tudi v hladnejšem delu 

leta, zaradi česar je zanimiv kolobarni člen. Česen sadimo v dobro pripravljena tla, da zagotovimo čim bolj enakomerno globino 
sajenja. Lahko ga sadimo ročno ali strojno. Sadimo primerno razvite in debelejše stroke. 

Pri pridelavi česna svetujemo izbiro rodovitne njivske površine z dobrim zračno vodnim režimom. Za pridelavo odsvetujemo težja 
tla. Svetujemo redne analize tal, saj le na ta način lahko pred pripravo tal založno dodajamo ustrezne količine fosforjevih in kalijevih 
gnojil, po potrebi uravnavamo pH, ki naj bo med pH 6–7, dostopnost kalcija in žvepla v tleh in spremljamo količino organske snovi 
v zastavljenem kolobarju ter gnojimo glede na pričakovan pridelek česna. 

Z dušikom gnojimo v več odmerkih. Predsetveno z dušikom gnojimo le česen sajen v marcu, sicer prvo gnojenje priporočamo v 
fenofazi od dveh do štirih listov, drugo po 3 tednih in tretje najkasneje do konca maja. V ekološki pridelavi tudi z okopavanjem in 
zalivanjem skrbimo za mineralizacijo organske snovi in zadostno ponudbo dušika. 

Sajenje 
Medvrstne razdalje so odvisne od sorte in načina sajenja. Priporočene medvrstne razdalje za jesenski česen (sorti Ptujski jesenski 

in Jesenski Anka) so od 20 do 30 cm, v vrsti 8 do 10 cm, globina sajenja od 5 do 7 cm. 

Za spomladanski česen (sorta Ptujski spomladanski) je priporočena medvrstna razdalja od 15 do 20 cm, v vrsti od 5 do 10 cm 
in globina sajenja od 4 do 6 cm, odvisno tudi od časa sajenja. 

Sadimo ga na dobro osončeno lego. Z nagibom terena ali s saditvijo na grebene lahko pri jesenskih sortah preprečimo zastajanje 
vode v koreninskem sistemu, ki se ob zmrzali lahko poškoduje. 

Sajenje na višjih nadmorskih višinah je primernejše od sajenja v kotanjah ali nižinah, ker česen ne mara visokih temperatur. 

Sajenja v rastlinjak, ki ga dodatno ne ohlajamo ali senčimo, ne priporočamo, ker so od pozne pomladi naprej v njem previsoke 
temperature. 

Česen lahko sadimo tudi v zareze PE folije ali pa uporabimo drugo vrsto zastirke (npr. substrat ali slama). 

Optimalen čas sajenja jesenskih sort je jeseni od sredine oktobra do konca novembra, v ekološki pridelavi čakamo na prvo 
zmrzal, da se izognemo napadu muhe porova zavrtalke. Jesenske sorte lahko sadimo tudi še do božiča. Spomladi sadimo le 
spomladanske sorte (Ptujski spomladanski), optimalno je februarja, najkasneje do konca marca, v času daljšanja dneva se čebulica 
debeli. Kasnejše sajenje da bistveno manjši pridelek. 

Nega 
Med pridelovalno sezono redno skrbimo za preprečevanje rasti plevelov in preventivno škropljenje. Svetujemo redno pregledovanje 

posevka na škodljive organizme, da lahko v primeru pojava in prekomerne razmnožitve primerno ukrepamo. Mehanska obdelava 
posevka je lahko ročna ali strojna. Da se izognemo mehanski obdelavi, lahko uporabimo različne zastirke: PE folija, slama ali 
humusna zastirka. Zastirka lahko pomaga pri zadrževanju vlage v tleh.



50

Pri sortah, ki poženejo cvetno steblo, priporočamo odstranjevanje cvetnega stebla, saj raziskave kažejo, da so v tem primeru 
čebulice česna debelejše. 

Zalivanje / namakanje 
Pomembno je poskrbeti tudi za primerno namakanje. Česen lahko utrpi škodo zaradi suše zgodaj spomladi, v marcu in predvsem v 

maju in juniju, ko se pričnejo oblikovati stroki v česnovi čebulici. Obroki vode so odvisni od padavin, vodno zadrževalnih sposobnosti tal 
in razvojne faze rastline (kc) in se gibljejo od 15 do 25 l/m2 na obrok. Z uporabo tenziometra lahko spremljamo vlažnost tal in pravočasno 
ukrepamo – zalijemo. Dovolj vlažna tla so potrebna za dobro ukoreninjanje in razvoj šopastih korenin. Potrebne količine vode za namakanje 
česna do fenofaze 44 kc smo povzeli po poru. Česen prenehamo namakati, ko je v fenofazi 46 kc, kot je priporočilo pri čebuli. 

namakanje čebulnic (povzeto po Paschold, 2010).

Spravilo in skladiščenje 
Česen lahko pobiramo ročno ali strojno. V primeru ročnega pobiranja si pomagamo z vilami, da nežno izpulimo rastline Česen 

pobiramo, ko še ima dva do štiri liste zelene, pomembno je, da so glavice dobro ovite z luskolisti. Pred pobiranjem lahko pogosteje 
naredimo naključni izkop nekaj čebulic česna, da določimo optimalni termin za pobiranje. Termin pobiranja je odvisen tudi od sorte: 
Ptujski jesenski navadno pobiramo v juniju, sorti Ptujski spomladanski in Jesenski Anka pa v juliju. 

Čebulice prezrelega česna se odpirajo in pokajo, stroki odstopajo iz čebulic, posledično se slabo skladiščijo in počrnijo. 

Pobrani česen najprej sušimo na suhem in prevetrenem mestu v senci vsaj 14 dni. Po sušenju česen grobo očistimo, da je potem 
pripravljen na daljše skladiščenje. Koreninski del odstranimo tik nad rastiščem, listni del pa lahko odrežemo nad glavico ali pa v 
primeru mehkega stebla uporabimo za spletanje v kito. 

V primeru stebel s semenskimi glavicami le-te odrežemo tik nad listi in jih zvežemo, da se do konca posušijo. Šele nato jim 
odrežemo stran tudi steblo. Pri sortah, ki delajo velike semenske čebulice (npr. Jesenski Anka), lahko le-te uporabimo za setev ali za 
konzum. Semenske glavice obdržimo skupaj do setve oz. uporabe, saj se ob luščenju posameznih semenskih čebulic od osnove ovoj 
poškoduje in se čebulice v notranjosti začnejo sušiti.

Skladiščna sposobnost česna je odvisna od sorte. Pri temperaturi - 1 °C in relativni zračni vlagi 70–75 % lahko skladiščimo česen 
do 6 mesecev, pri temperaturi - 3 °C in relativni zračni vlagi 85–90 % pa do 9 mesecev. Na naših kmetijah se običajno skladišči v 
pokritem prevetrenem skladišču. 
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sorte šalotke (od leve proti desni): Rosa lotte, Red sun, Yellow Moon, Biztro iz preizkusa na kmetiji klančnik (vir: I. škerbot, 2021). 

Tehnologija pridelave šalotke 

Oskrba in obdelava tal ter kolobar 
Šalotka dobro raste v podobnih tleh kot čebula. Najbolje uspeva v nevtralno do rahlo kislih tleh s pH 6–7. Dobro uspeva v lahkih 

do srednje težkih, humoznih tleh. Voda naj se iz tal ne izgublja prehitro, da kratke in plitve korenine lahko črpajo talno vodo. Lahka 
in peščena tla niso primerna. Slabo uspeva tudi v težkih glinenih tleh, kjer preveč talne vlage ovira rast čebulic, ki se ne debelijo in 
so slabše kakovosti. 

Šalotka potrebuje od 50–100 kg/ha dušika, 80–120 kg/ha fosforja in 100–120 kg/ha kalija. Potrebe po kaliju in fosforju pokrivamo 
z mineralnimi gnojili v jeseni, gnojenje s hlevskim gnojem ni zaželeno, uporaba dobro preperelih organskih gnojil pa je. Gnojila z 
dušikom dodajamo v času rasti v več obrokih, prvega ob sajenju, drugega v fazi dveh pravih listov in tretji obrok tri do štiri tedne 
kasneje. Gnojenje z dušikom vpliva tudi na število čebulic na čebulnem krožcu in na povečan premer in maso čebulic. Dušik dodajamo 
glede na zalogo v tleh in po opravljenem hitrem talnem nitratnem testu. Prekomerno gnojenje z dušikom povzroča odganjanje 
čebulic v skladišču in težave z glivičnimi obolenji čebulic, zmanjšuje premer in maso čebulic. 

Zaradi občutljivosti na različne bolezni potrebuje širok kolobar. Na isto površino je ne sadimo vsaj pet let. V kolobarju jo gojimo 
za okopavinami. Sadimo jo v bližino korenčka, peteršilja, pastinaka, kumar, paradižnika, rdeče pese in solate. Ne ustreza ji bližina 
stročnic (boba, graha in fižola), nekaterih kapusnic (brstični ohrovt, ohrovt, cvetača, zelje, kitajski kapus) in črne redkve. 

Posevek običajno zasnujemo s sajenjem čebulic, redkeje iz semen, iz katerih raje vzgojimo sadike s koreninsko grudo, ki jih sadimo 
na stalno mesto pridelave. Za sajenje so primerne semenske čebulice s premerom vsaj 3 cm, debelejše čebulice dajejo višje pridelke, 
drobne nižje, a so primernejše za svežo uporabo kot mlada šalotka iz cele rastline. Šalotko sadimo na medvrstno razdaljo 25 do 30 
cm, v vrsti sadimo na 20 do 25 cm, lahko tudi gosteje na 15 cm, če sadimo drobnejše čebulčke. Potrebujemo okrog 250 do 400 g 
šalotke/m2, odvisno od sadilne razdalje in debeline čebulic. Pri sajenju smo pozorni na globino sajenja čebulic, ki jih v tla posadimo 
tako globoko, da vrat minimalno gleda iz zemlje oziroma pazimo na to, da nam čebulice hitro odganjajoče korenine ne izvržejo iz 
jamice na površino tal. 



52

Sajenje 
Toplotno je manj zahtevna vrsta, zato jo sadimo jeseni ali zgodaj spomladi. Minimalna temperatura je od 7 °C dalje, za hitro 

ozelenitev je optimalna med 9 in 15 °C, v času gojenja pa ji najbolj ustrezajo temperature med 15 in 18 °C. Visoke temperature nad 30 
°C neugodno vplivajo na kakovost pridelka. Sadimo jo na globino okoli 2 cm ali globlje, odvisno od tipa tal. V lažjih tleh bolj globoko 
kot v težjih. Medvrstno razdaljo sajenja prilagodimo sistemu sajenja in načinu obdelave tal in oskrbe rastlin v času rasti. Medvrstne 
razdalje se od 25 do 30 cm. 

Šalotka se razvija v dolgem dnevu, ko se začne čebulica debeliti. Zato jo sadimo, ko so dnevi še kratki, da najprej razvije korenine 
in liste. Ko se dan podaljša in je topleje, se začne debelitev čebulice. Količina in jakost sončnega sevanja imata velik vpliv na količino 
pridelka, zato naj bo obdobje debelitve čebulice čim daljše. 

Zalivanje / namakanje 
Za enakomerno in hitro kalitev, razvoj listov, korenine in čebulic potrebuje veliko vlage. Če vlage v začetnem razvoju primanjkuje, 

šalotka zaostane v razvoju in dobimo manjši pridelek čebulic. Zato je od spomladi do junija priporočljivo namakanje. Izbiramo ali 
kapljično ali namakanje z oroševanjem. Poskrbimo za optimalno vlažnost tal med 70 in 80 % poljske kapacitete, v času oblikovanja 
čebulic od 50 do 60 %. Zaradi plitkih korenin je priporočljivo namakanje v več, manjših obrokih vode. Z namakanjem prenehamo od 
junija naprej, ko čebulice dozorevajo, nekje tri do 4 tedne pred spravilom. 

Spravilo in skladiščenje 
Šalotko pobiramo konec junija oziroma ko se posuši do dve tretjini listov. Spravljamo jo ročno s puljenjem. Po spravilu priporočamo 

sušiti na svetlem in prevetrenem mestu, v tankih plasteh, direktnega sonca ne prenaša dobro. Za dolgotrajno skladiščenje jo po 
sušenju grobo očistimo in skladiščimo enako kot čebulo, v suhem, temnem in zračnem prostoru. Hranimo jo pri temperaturi okoli 0 
°C in zračni vlagi 70 do 75 %. Če je temperatura malo višja, okoli 2 do 3 °C bodo čebulice začele odganjati korenine. Semenske čebulice 
pa lahko hranimo na višji temperaturi od 8 do 12 °C 

Na uspešnost pridelave šalotke vplivajo številni dejavniki, predvsem velikost semenske čebulice, gostota sajenja in sama 
tehnologija pridelovanja (npr. oskrba z vodo, gnojenje …), vremenske razmere v času rasti, jakost in količina sončnega obsevanja, 
bolezni ter škodljivci. Zato poskrbimo za vse navedene pogoje, da bomo v pridelavi šalotke uspešni. 

 

sorte šalotk: Biztro, Yellow Moon, Rosa lotte in Red sun (vir I. škerbot, 2021).
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Povzetek načrta trženja česna in šalotke
Avtorji: čerenak andreja 3, Dolničar Peter 2, Gerjevič nina 1, Imperl tomaž 13, kogovšek Mojca 1, Pelko natalija 5, Perdih Fanči 12, 
škerbot Igor 4 

Stanje pridelave semenskega materiala v Sloveniji je na razmeroma nizki ravni. Ekonomski uspeh v semenarstvu se prične z 
zadostnim znanjem, z ustreznim in kakovostnim semenskim materialom, ustrezno opremljenostjo za dodelavo semena in dobrim 
trženjskim načrtovanjem, ki omogoči zanimanje pridelovalcev za uporabo ohranjenih semenskih virov. V dokumentu Trženjski načrt 
so zbrani trženjski podatki o pridelavi česna in šalotke v Sloveniji. Vsebinsko smo analizirali pridelavo in ponudbo česna in čebule 
(šalotke) na prehranskem trgu kot ponudbo in pridelavo semenskega materiala česna in šalotke. Ker vsi podatki o semenskem 
materialu niso dostopni, smo se za podajanje nekaterih informacij oprli le na telefonske pogovore s pridelovalci in prodajalci 
semenskega blaga v Sloveniji. Izvedli smo tudi kratko anketo o poznavanju slovenskih avtohtonih sort česna in šalotke. Iz spletne 
ankete, na katero je odgovorilo 19 oseb, je razvidno, da 90 % anketirancev ne pozna nobene slovenske avtohtone sorte šalotke, 
slovenske avtohtone sorte česna pa pozna 47 % anketirancev. 63 % anketirancev odgovarjajo, da ni enostavno priti do sadilnega 
materiala slovenskih avtohtonih sort česna kot šalotke. Dobra polovica vprašanih (53 %) kupuje certificiran semenski material česna, 
drugi ne, in so bili z njegovim pridelkom zadovoljni. 37 % vprašanih je odgovorilo, da sadilni material česna in šalotke pridelajo 
sami in ga sadijo v naslednji sezoni in ravno toliko, da ga kupijo v specializiranih kmetijskih trgovinah. Nakup sadilnega materiala 
v semenarski hiši opravi 26 % vprašanih, ostali kupijo sadilni material v trgovskih centrih (16 %), pri lokalnem pridelovalcu (16 %), 
v kmetijski zadrugi (11 %) ali pa ga naročijo preko spleta (11%). Vsi so odgovorili pritrdilno, da bi znancem priporočili pridelovanje 
slovenskih avtohtonih sort česna in/ali šalotke, 89 % pa bi jih tudi kupilo brezvirusni sadilni material, čeprav bi bil dražji. 

Dobra semenarska praksa lahko izboljša pridelovalne sorte, nestrokovna pa povzroči izgubo ali zdravstveno šibak semenski 
material. Pridelava semena in zdravje zelenjave se začne z zdravim, certificiranim semenom, z ustrezno prilagojeno tehnologijo 
pridelave za semenski posevek in rednim nadzorom zdravstvenega stanja rastlin. Največji izzivi pri pridelavi semen so lahko sortna 
pristnost, slabša sortna čistost, kalivost, čistota semen in zdravstveno stanje semenskega materiala. Vegetativni razmnoževalni 
material je v velikem deležu obremenjen z virusnimi obolenji. Na slovenskem trgu so v ponudbi številne sorte avtohtonega in 
tradicionalnega semenskega materiala, ki je vpisan tudi v EU sortno listo. Žal razmere kažejo, da se kljub vsem naporom kaže izguba 
uporabe lokalnih sort, predvsem zaradi pomanjkanja sredstev za njihovo kakovostno vzdrževanje, ohranjanje kakovosti in trdno 
vzpostavljeno pridelovalno, odkupno in trženjsko verigo. Najpomembnejše gonilo razvoja in ohranjanja lokalnih sort je pravzaprav 
obvladovanje pridelovalnih tehnologij in aktivna pridelava za trg, kjer nadaljevanje kultiviranja sorte vodi do napredovanja sorte in 
nadaljevanje njenega prilagajanja na podnebne spremembe in njeno spreminjanje v času. Ker raznovrstnost pridelave sort vpliva k 
raznovrstni prehrani potrošnikov in po nekaterih študijah na kakovost prehrane prebivalcev, pa tudi končni potrošnik z zanimanjem 
in nagrajevanjem pridelkov z višjo ceno posega po njih. S tem prepričanjem smo v trženjskem načrtu poskušali usmeriti pozornost 
na ohranjanje naših slovenskih sort, kjer bi želeli v nekaj letih priti do kakovostne ponudbe brezvirusnega vegetativnega sadilnega 
materiala. Dokument je spisan na način, da bo pomoč pri odločanju glede nadaljnjih aktivnosti. Dokument je usmerjen v dolgoročni 
napredek in pridobivanje kakovostnega certificiranega sadilnega materiala slovenskih sort česna Jesenski Anka, Ptujski jesenski 
in Ptujski spomladanski ter šalotke sorte Pohorka, v razvoj ustrezne tehnologijo pridelave predvsem ekološkega česna in šalotke 
za konzum. Cilj načrta trženja je torej predstaviti potrebo po nadaljevanju projekta in opis aktivnosti, ki so potrebne za dosego 
dolgoročnih ciljev. 

Čebulo v Sloveniji pridelujemo na 441 ha in česen na 177 ha. V pridelovalni strukturi zelenjave je čebula pomembna, skupno je 
pridelamo okoli 10.500 t oziroma 7.759 t na tržnih kmetijah. Česna pridelamo manj, skupaj 1023 t oziroma 614 t na tržnih kmetijah. 
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Pregledali smo tudi nakupe čebulnic v tujini. V letu 2021 smo v Slovenijo uvozili 10.887 ton čebule po povprečni ceni 0,49 EUR za 
kilogram. V letu 2021 smo na tujih trgih kupili 80 ton šalotke po povprečni ceni 2,11 EUR za kilogram. V letu 2021 smo v Slovenijo 
uvozili za 1.134 ton česna po povprečni ceni 2,96 EUR za kilogram. 

V letu 2021 je semenarski trg svetovno narasel za 6,6 % in je presegel 130 milijonov dolarjev. V EU se prideluje semena na 2 095 
420 ha. Beleži se trend naraščanja pridelave semen. Izjemno povečanje so dosegli v Litvi (+ 15 %), na Irskem (+ 10 %), na Češkem (+ 
7,3 %) in v Bolgariji (+ 7,5 %). Francija je v EU vodilna proizvajalka semen s 371 605 ha (+ 2 %), Italija je na drugem mestu z 205 450 
ha (+ 4 %), tretja je Nemčija, kjer imajo v letu 2021 rahel upad pridelave semen za 1,3 % (195 000 ha). Znatno zmanjšanje pridelave 
semena je opaziti v Romuniji (- 14 %), Grčiji (- 17 %), na Cipru (- 14 %) in največ v Sloveniji, za kar - 37 %, kar kaže na to, da je na tem 
področju potrebno narediti premike v pozitivno smer povečanja samooskrbe Slovenije s semenskim materialom. V tem segmentu 
je čedalje pomembnejši tudi segment pridelave ekoloških semen, saj povpraševanje po njih strmo narašča in se kaže pomanjkanje 
ponudbe certificiranega ekološkega materiala. Vodilne države proizvajalke ekološkega semena v EU so Francija, Nemčija, Italija, 
Nizozemska, Avstrija in Danska. Rast je beležiti tudi na Poljskem, v Španiji, na Švedskem, na Češkem, na Madžarskem in v Romuniji. 

Ob dolgoročni vzpostavitvi tržne semenske verige bi to omogočilo pridelavo brezvirusnega semenskega materiala domačih 
sort česna, kot so Ptujski jesenski, Jesenski Anka in Ptujski spomladanski. Raziskali smo povpraševanje kmetij. Ker podatki niso 
ravno dostopni, smo sklepali iz površin, kjer pridelujemo česen in šalotko. Pri česnu smo izračunali, da so potrebe po sadilnem 
materialu česna za 102 ha tržnih površin česna okoli 92 t česna. Za samooskrbo na kmetijah in pri vrtičkarjih potrebujemo še okoli 
75 t semenskega materiala česna. Skupno povpraševanje po semenskem česnu je v Sloveniji okoli 170 t česna. Pridelovalne površine 
šalotke so zelo majhne, zato so tudi količine potrebnega semena razmeroma majhne in jih ocenjujemo na podlagi prodajnega trga 
in osebnega intervjuja prodajalcev semenskega materiala čebulnic na okoli 10 t letno. 

V Sloveniji je osem večjih prodajalcev semenskega materiala, ki so lahko potencialni zainteresirani veleprodajni kupci semenskega 
materiala česna in šalotke. Večji med njimi, ki tržijo semenski material čebulnic, so naslednja podjetja, zapisana po abecednem 
vrstnem redu: Agrosaat d. o. o., Amarant kooperativa d. o. o., Aspega Iztok Vidic s. p., HP hibrid d. o. o., Planta Prelesje trgovsko in 
proizvodno podjetje d. o. o., Roko d. o. o., Semenarna Ljubljana d. o. o. in Semina d. o. o. 

Na osnovi telefonskih razgovorov s predstavniki podjetij ugotavljamo, da se v Sloveniji sadijo predvsem uvožene sorte česna in 
da delež slovenskih sort v strukturi pridelave pada. Cene konvencionalno pridelanega česna za sajenje se gibljejo od 5,60 do 9,20 
EUR za kilogram brez davka na dodano vrednost (DDV). V ponudbi so tudi sorte brezvirusnega česna. Česen za sajenje je pakiran po 
0,5 kg, 1 kg, 5 kg, 10 kg ali 20 kg. Na razpolago je tudi ekološki sadilni material, vendar so cene višje in se gibljejo od 12,00 do 20,00 
EUR za kilogram. Zaradi visokih stroškov sadilnega materiala se tudi ekološke kmetije pogosto odločajo za konvencionalno pridelan 
nerazkužen semenski material. 

Na osnovi rezultatov raziskave tržišča lahko zaključimo, da je ekološki certificiran material trženjsko zanimiv. 
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SWOT analiza ponudbe semenskega materiala čebulnic 
tabela 5: najpomembnejše točke sWot analIZE - ponudba semenskega materiala čebulnic. 

Prednosti Slabosti
•	 Slovenske avtohtone sorte s svojimi lastnostmi uspešno 

kljubujejo podnebnim razmeram in ekstremnim 
vremenskim pojavom, kot so vročina, suša in mraz. 

•	 Slovenske avtohtone sorte so priljubljene med potrošniki 
in dajejo predvsem zelo okusne pridelke. 

•	 Kakovosten sadilni material omogoča večje pridelke in 
večje prihodke pridelovalcem. 

•	 Kakovosten brezvirusni sadilni krepi zaupanje 
pridelovalcev čebulnic za saditev slovenskih avtohtonih 
sort. 

•	 Pridelovalci poznajo sorte česna Ptujski jesenski, Ptujski 
spomladanski. 

•	 Upadanje pridelovanja slovenskih avtohtonih in 
udomačenih sort na slovenskih kmetijah. 

•	 Z virusi okužen semenski in razmnoževalni material 
slovenskih avtohtonih sort. 

•	 Dolgotrajni postopki in visoka cena pridelave 
brezvirusnega semenskega materiala. 

•	 Nepoznavanje tehnologije pridelave semenskega česna in 
šalotke. 

•	 Nimamo še možnosti pridelave certificiranega 
brezvirusnega materiala česna in šalotke. 

•	 Pridelovalci nimajo mrežnikov za pridelavo semenskega 
materiala. 

•	 Saditev nekakovostnega lastnega semena ali 
merkantilnega blaga.

Priložnosti Nevarnosti
•	 S ponudbo certificiranega brezvirusnega sadilnega 

materiala slovenskih avtohtonih sort česna in šalotke na 
trg bi ohranili avtohtone in udomačene sorte česna in 
šalotke, ki predstavljajo neprecenljivo naravno dediščino.

•	 Potencial velikega evropskega tržišča, kjer bi lahko plasirali 
čisti brez virusni semenski material slovenskih sort česna 
in šalotke. 

•	 Vse večje povpraševanje po ekološkem semenskem 
materialu ponuja izjemno priložnost za povečanje 
ponudbe ekološkega sadilnega materiala. 

•	 Razpoložljivost javnih sredstev iz naslova EIP ali katerega 
drugega ukrepa.

•	 Premajhna povezanost pridelovalcev. 
•	 Uvoz semenskega materiala česna in šalotke iz EU po 

utečenih tržnih poteh. 
•	 Nezanimanje kmetij za pridelavo semenskega materiala 

česna in šalotke.
•	 Slabo organizirana odkupna veriga. 
•	 Nepoznavanje slovenskih sort šalotke Pohorka in česna 

Jesenski Anka.
•	 Nezainteresiranost semenarskih hiš za slovenski sadilni 

material. 
•	 Prevelika moč semenarskih multinacionalk. 
•	 Raziskovalno-razvojna sfera ni zmožna iz lastnih virov 

financirati pridelave brezvirusnega semenskega materiala. 

Izvedba trženja obsega vse potrebne faze dela, od neposrednega dela v raziskovalnih laboratorijih na vzdrževanju selekcije 
čistega, brezvirusnega, semenskega materiala slovenskih sort česna in šalotke (ki ga bodo po zaključku projekta prevzeli trije 
projektni partnerji in sicer Kmetijski inštitut Slovenije, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije in Grm Novo mesto), 
vse do vstopa na trg. Samo pridelavo semenskega materiala pa bodo prevzeli Grm Novo mesto in vseh pet partnerskih 
kmetijskih gospodarstev. Neposredne aktivnosti vstopa na trg bodo v prvi fazi izvedbe del po zaključku projekta (prva tri 
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leta po zaključku projekta) prevzeli projektni partner Amarant, Fanči Perdih s. p., ki bo, skladno z vsemi parametri pretekle 
prodaje, v prvi fazi dela po zaključku projekta uspel na trg plasirati pretežni del letne količine proizvedenega brezvirusnega 
materiala. Delno bo neposreden vstop na trg pokril tudi Grm Novo mesto s prodajo v prodajni enoti Učilna okusov v 
Ljubljani, v drugi fazi po zaključku projekta pa bo distribucija tekla tudi prek osmih večjih semenarskih hiš: Agrosaat d. o. 
o., Amarant kooperativa d. o. o., Aspega Iztok Vidic s. p., HP hibrid d. o. o., Planta Prelesje trgovsko in proizvodno podjetje  
d. o. o., Roko d. o. o., Semenarna Ljubljana d. o. o. in Semina d. o. o. 

Raziskava trga je pokazala, da večji semenarji trenutno niso zainteresirani, da bi ponujali avtohtona slovenska semena česna in 
šalotke. Vendar bomo projektni partnerji po zaključku projekta na teren prenesli praktična znanja, pridobljena v času trajanja projekta 
in tako neposredno pri kmetih in pridelovalcih semenskega material kot vrtičkarjih izoblikovati nakupno potrebo po brezvirusnem 
semenskem materialu avtohtonih sort česna in šalotke. Neposredno bodo v nadaljevanju večji semenarji primorani v svojo ponudbo 
vključevati tudi brezvirusni material slovenskih sort česna in šalotke, po katerem se bo na slovenskem trgu izoblikovalo / okrepilo 
povpraševanje. Tako bodo takoj po zaključku projekta vzporedno potekale aktivnosti izobraževanja, svetovanja in ozaveščanja, ki 
jih bodo izvajali Grm Novo mesto, KGZS - Zavod Novo mesto, KGZS - Zavod Celje, Amarant, Fanči Perdih s. p., Šola za hortikulturo in 
vizualne umetnosti Celje ter Allium, zaposlitveni center, z. o. o., so. p. 
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Zaključki in ugotovitve
Avtorji: čerenak andreja 3, Dolničar Peter 2, Gerjevič nina 1, Hosta Damjana 1, Imperl tomaž 13, Jurše Rogelj Helena 1, kasaš 
Mihael 7, klančnik alenka 11, kogovšek Mojca 1, Meško tinka in Roman 9, Pelko natalija 5, Perdih Fanči 12, Puh lenka 14, Rogelj 
alojz 8, Reberšek natek nada 6, škerbot Igor 4, tovornik Milan 10, Vernik Darko 12 (zunanji strokovni sodelavec)

•	 Pri pridelavi česna in šalotke svetujemo izbiro rodovitne njivske površine z dobrim zračno vodnim režimom, odsvetujemo 
težja tla (glinena, ilovnata). Gnojenje s svežim hlevskim gnojem ni zaželeno, uporaba dobro preperelih organskih gnojil pa je. 

•	 Z uporabo terenskih analiznih kompletov lahko opravimo oceno kakovosti tal. Priporočamo izvajanje rednih analiz tal v 
certificiranih laboratorijih. 

•	 Pomembna je izbira sadilnega materiala: jesenske ali spomladanske sorte, odpornejše sorte ip. Sadimo primerno razvite in 
debelejše stroke ali čebulice. Iz praktičnih preizkusov s sorto Jesenki Anka je razvidno, da je sajenje debelejših strokov (težkih 
5–8 g) dalo več pridelka z debelejšimi glavicami, kot sajenje manjših strokov (težkih 2–3 g). 

•	 Pomembno je, da upoštevamo pravilen način sajenja česna in šalotke. S primerno sadilno razdaljo lahko obvladujemo posevek 
ročno ali strojno, ne da bi pri tem povzročali prevelike škode v posevku, rastline pa imajo dovolj prostora za rast. Priporočene 
medvrstne razdalje za jesenski česen so od 20 do 30 cm, v vrsti 8 do 10 cm, globina sajenja od 5 do 7 cm. Za spomladanski 
česen je priporočena medvrstna razdalja od 15 do 20 cm, v vrsti od 5 do 10 cm in globina sajenja od 4 do 6 cm. Šalotko sadimo 
v globino okoli 2 cm, medvrstna razdalja sajenja je okoli 30 cm. Pri ročnem sajenju pazimo, da je strok ali čebulica pravilno 
obrnjen. Pri jesenskem sajenju česna priporočamo sajenje na grebene, da se tla preko zime odcejajo, česen pa ostaja na suhem. 

•	 Pomemben je pravilen termin sajenja česna in šalotke. Sadimo v času krajšanja dneva (druga polovica oktobra do decembra), 
s čimer pri rastlinah sprožimo rast koreninskega sistema in vznik listov, debeljenje čebulice in rast nadzemnega dela pa se prične 
z daljšanjem dneva. S kasnejšim vznikom rastlin lahko preprečimo kasnejše nalete insektov, ki bi povzročali škodo v rastočem 
pridelku. 

•	 Različne žuželke napadajo in širijo bolezni na posevkih česna in šalotke. Za preprečitev naletov žuželk priporočamo upoštevanje 
naslednjih varstvenih ukrepov: ustrezen termin sajenja, uporaba ustreznih FFS pripravkov in pripomočkov (lepljive plošče), 
uporaba zaščitnih prekrivk, sajenje v mrežnike ipd. 

•	 Ob pojavu bolezni v posevku je najbolje, da čim prej odstranimo okužene rastline in jih uničimo na primeren način (jih ne 
kompostiramo, ampak npr. zažgemo), uporabimo ustrezne fitofarmacevtske pripravke ter poskrbimo za primerno higieno orodja 
oz. strojnih pripomočkov, ki jih uporabljamo pri obdelovanju posevka. 

•	 Iz praktičnih preizkusov lahko sklepamo, da sta najprimernejši zastirki za vzgojo in obdelavo pridelka substrat in PE folija 
(z zarezami). Ob upoštevanju morebitnih stroškov nabave substrata je bolj rentabilna nabava PE folije. Slama se v poskusih 
ni izkazala za dobro, predvsem zaradi težje obdelave posevka. Posevek brez zastirke potrebuje redno oskrbo, odstranjevanje 
plevela, rahljanje zemlje, ipd. kar nam ob velikih posevkih vzame veliko časa. Prav tako je uporaba zastirke pomembna za 
zadrževanje vlage v tleh. 

•	 S komercialno dostopnimi tenziometri (merilci vlage tal) lahko spremljamo vlago v njivskih tleh in po potrebi pravočasno 
ukrepamo (zalijemo). 

•	 Česen ne uspeva dobro v zaprtih prostorih (rastlinjakih), zaradi previsokih temperatur. Bolje je, da ga sadimo direktno na 
prosto. 
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•	 Česnu, ki ga gojimo v zaprtih prostorih (rastlinjakih), povzročajo visoke zračne temperature in njihovo nihanje med dnevom 
in nočjo ter morebitno neenakomerno zalivanje stres, ki se pri rastlinah izraža s slabšo rastjo, rumenenjem in sušenjem konic 
listov. Kombinacija obojega, visoke temperature in prekomerno zalivanje, pa lahko pripelje do izbruha različnih bolezni (npr. 
glivična obolenja). 

•	 Česen, ki ni diletiral, je lahko posledica tudi visokih temperatur v rastlinjaku, ki česnu nikakor ne ugaja in bolje uspeva pri nižjih 
temperaturah. Gojenje česna v rastlinjaku se je izkazala za dobro le v gredicah, kjer je bil za semenski material uporabljeno seme, 
ki se je razvilo iz cvetov.

•	 V času rasti je pomembno, da pri rastlinah česna in šalotke, ki poženejo cvetno steblo, le-tega pravočasno odstranimo, saj v 
nasprotnem primeru njegova rast vpliva na debelitev čebulice. Pridelane čebulice so manjše. Pomembno je tudi, da pri šalotki, 
ki ima votlo cvetno steblo in liste, cvet odrežemo tik pod vrhom. S tem preprečimo možnost okužbe čebulice preko odprte rane, 
ker lahko voda iz okolice pride v notranjost čebulice in kasneje lahko povzroči razvoj gnilobe. Izjema je česen Jesenki Anka, 
ki požene cvetne poganjke (peske), ki jih ne odstranjujemo, razen v prvem letu, da dobimo semenske čebulice za nadaljnjo 
pridelavo. Cvetne poganjke (peske) lahko uporabimo za pripravo jedi. 

•	 Ob spravilu pridelka je pomembno, da izberemo pravi termin. Prezrele glavice česna in šalotke začnejo pokati, zunanji suhi 
luskolisti niso značilne barve (rumenkasti pri česnu). Iz praktičnih poskusov lahko sklepamo, da je sorta česna Ptujski jesenski 
najbolj težavna, če pridelka ne poberemo pravočasno (pokanje glavic, rumenenje in luščenje luskolisov), kar pri sortah Ptujski 
spomladanski in Jesenski Anka ni tako izrazito. 

•	 V letu 2022, ko smo izvedli praktične preizkuse, se je izkazalo, da sta bila za pobiranje česna sort Ptujski jesenki, Ptujski 
spomladanski in Jesenski Anka na kmetiji Meško (podravska regija) primerna prva dva tedna v juliju, četrti teden v juliju je bil 
že prepozen. Glede na odsotnost diletacije pri skoraj polovici pridelka česna sorte Jesenski Anka na Grmu Novo mesto lahko 
sklepamo, da je bilo pobiranje česna, ki je rastel v rastlinjaku, v četrtem tednu junija 2022 prezgodnje. 

•	 Na kmetiji Tovornik (višinska kmetija iz posavske regije) se je izkazalo, da visoke temperature v času rasti česna Jesenski Anka 
na PE foliji niso imele vpliva. 

•	 Za sorto Jesenki Anka je značilno roza-vijolično pigmentiranje luskolistov glavic. Morda na to obarvanje vpliva izbira pravega 
termina pobiranja – zrelost glavic ali pa drugi zunanji vplivi. Na kmetiji Tovornik (višinska kmetija iz posavske regije) je pridelek 
česna, ki je rastel brez zastirke, bolj intenzivno obarvan, pobran je bil v pravem terminu zrelosti (druga polovica meseca julija). 
Pridelek na Grmu novo mest je bil bele barve – prezgodaj pobran. Pridelek na kmetiji Kasaš je bil bolj bele barve kot pridelek 
na kmetiji Tovornik. Morda zunanji vplivi (UV sevanje) vplivajo na večjo tvorbo zaščitnih pigmentov, saj je kmetija Tovornik 
visokogorska kmetija, ostale so v nižinah. Moč UV sevanja narašča z nadmorsko višino: ob dvigu za 1000 m + 10–25 % UV 
(Benedičič A., 2017). 

•	 Česen skladiščimo v suhem prostoru pri temperaturah okoli 0 °C in relativni zračni vlagi okoli 70–75 %. Če takšnih pogojev ne 
moremo zagotoviti, pridelek shranimo, npr. v hladni kleti. Enako velja tudi za šalotko. Semenske čebulice česna lahko hranimo 
na temperaturi med 8 in 12 °C.  

•	 Za podajanje ocene zdravstvenega stanja sadilnega materiala je po Pravilniku o trženju razmnoževalnega in sadilnega 
materiala zelenjadnic, razen semena, pomembno, da mora »biti sadilni material vsaj na podlagi vizualnega pregleda praktično 
brez škodljivih organizmov in bolezni, ki lahko vplivajo na njegovo kakovost oziroma brez znakov ali simptomov prisotnosti 
škodljivih organizmov in bolezni«. 

•	 V semenski pridelavi česna je pomembno, da pridelek ocenimo (klasificiramo) tudi po velikosti glavic, v naslednje razrede 
(klase): ekstra klasa (premer > 55 mm), 1. klasa (premer med 45 mm in 55 mm), 2. klasa (premer med 35 mm in 45 mm) in odpad 
(premer < 35 mm). Najmanjše čebulice lahko uporabimo kot konzumni česen. 
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•	 Če želimo brezvirusen semenski material ohraniti primernega zdravstvenega stanja, se moramo držati vseh varstvenih ukrepov, 
da zmanjšamo možnosti za ponovne okužbe, npr. z virusi in drugimi patogeni. To lahko dosežemo s sajenjem v mrežnike, s čimer 
preprečimo nalete insektov, ki prenašajo viruse, dobro načrtujemo kolobar, skrbimo za higieno obdelovalnega orodja. 

 
sorta  šalotke Pohorka (levo, vir: IHPs, 2021) in česen sorte Ptujski jesenski (vir. kmetija Meško, 2022). 
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Zbornik projekta EIP ČESEN IN ŠALOTKA – SEME PRIHODNOSTI 
Zbornik je nastal v sklopu projekta Vzpostavitev vzdrževalne selekcije čebulnic za pridelavo zdravega semena slovenskih sort 
česna (Allium sativa) in šalotke (Allium cepa var. aggregatum) ali okrajšano EIP Česen in šalotka, ki se je izvajal v okviru ukrepa 
M16 - Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014–2020 in podukrepa M16.2 - Podpora za pilotne projekte ter za razvoj 
novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij. Projekt je sofinancirala Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020. 

Izdal in založil: Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma 

Avtorji (po abecednem vrtnem redu): čerenak andreja 3, Dolničar Peter 2, Gerjevič nina 1, Hosta Damjana 1, Imperl tomaž 13, 
Jurše Rogelj Helena 1, kasaš Mihael 7, klančnik alenka 11, kogovšek Mojca 1, Meško tinka in Roman 9, Pelko natalija 5, Perdih 
Fanči 12, Puh lenka 14, Rogelj alojz 8, Reberšek natek nada 6, škerbot Igor 4, tovornik Milan 10, Vernik Darko 12 (zunanji strokovni 
sodelavec) 

Jezikovno pregledal: Gregor Kastelic 

Fotografije so nastale tekom projekta, avtorji so navedeni po abecednem vrstnem redu: Allium, zaposlitveni center, z. o. o., so. 
p., Amarant, Fanči Perdih, s. p., Eko kmetija Kasaš, Ekološka kmetija Rogelj, Ekološka kmetija Tovornik, Tovornik Milan, Grm Novo 
mesto - center biotehnike in turizma, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, KGZS - Zavod Celje, KGZS - Zavod Novo mesto, 
Kmetija Klančnik, Kmetija Meško, Kmetijski inštitut Slovenije, Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Vrtnarstvo Imperl, 
Tomaž Imperl, s. p.

Oblikovanje: Nina Gerjevič in ART 32, d. o. o., Žabarjeva ulica 2, Ljubljana, 1000 Ljubljana 

Tisk: ART 32, d. o. o., Žabarjeva ulica 2, Ljubljana, 1000 Ljubljana 

Število izvodov: 100 
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èrna

Za vsebino so odgovorni projektni partnerji. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 
2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
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