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Namen poskusa: Ugotoviti želimo pravi termin pobiranja glede na sorto in čas sajenja. 

Primerjava stroškov obdelave z ekološko pridelavo.  

Potreben sadilni material: 

-5kg Anka jesenski 

-5kg ptujski jesenski 

-10kg ptujski spomladanski 

 

Čas sajenja:  

Jesen 2021:  

-5kg Anka jesenski 

-5kg ptujski jesenski 

-5kg ptujski spomladanski 

Pomlad 2022: 

-5kg ptujski spomladanski 

 

Njivo smo po žetvi zripali in nato pred sajenjem zorali ter obdelali z krožnimi branami.  

16. 10. 2021 smo pripravili sadilni material za jesensko sajenje. Imeli smo 5kg vsake izmed sort. 

Kot prikazujejo spodnje slike, so bile glavice približno enako velike. Sorta ptujski spomladanski 

je bila povsem zdrava. Pri ostalih dveh sortah- Anka in ptujski jesenski je bilo potrebno izločiti 

cca 5% sadilnega materiala, saj ni bil primeren za sajenje. Za stročkanje posamezne sorte je 

ena oseba porabila cca 45 minut časa.  
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Česen smo posadili 18.10.2021 na njivi z imenom ŽIŽKOVA. GERK: 2066822.  Njiva ima 

primeren kolobar prejšnjih posevkov. V letini 2021 je na njej rastla pšenica, 2020 koruza. Česen 

na tem delu njive ni rastel še nikoli.  
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Zemlja na njivi je ilovnata. Nagib njive je pravokoten na smer sajenja česna.  

 

Njiva v celoti meri 170ar. Približno na 50ar je zasajen česen. Na preostalem delu njive je 

posejana deteljno travna mešanica. 
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Večina njive smo zasadili s sorto Ptujski jesenski (370kg semena), ki ga pridelujemo v 

kooperativi za Semenarno Ljubljana. Nato so ostale sorte, ki jih pridelujemo in na koncu greda 

s poskusi. 

 

Česen sadimo z 5-vrstnim sadilcem za čebulo.  Posamezna gredica je široka 1 meter. 

Posamezni redi pa so med sabo oddaljeni za 20cm.  
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Večino česna sadimo strojno. Poskuse je bilo potrebo posaditi ročno, saj je 5kg premajhna 

količina, da bi jo lahko posadili s sadilcem. Tako smo si na pripravljeni zemlji s sadilcem označili 

vrste in nato ročno posadili stroke česna na medsebojni razdalji približno 8cm. Sajenje vsake 

sorte je trajalo 45minut (dve osebi). 
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24.10.2021 je bilo po celotni površini njive raztrošeno 300kg meerkalka ( apnenčev granulat) 

in 100kg kalijeve soli.  

Kot zanimivost bomo v nadaljevanju sorto Ptujski jesenski iz poskusa primerjali s preostalim 

strojno posajenim česnom te sorte, četudi to ni namen tega poskusa. 

Sorta Ptujski jesenski sajena ročno je nadzemni del razvila že sredi decembra. Ista sorta sajena 

strojno pa šele tretji teden januarja. December in januar sta bila primerno mrzla, vsa jutra so 

bile temperature pod 0. V začetku januarja tudi -10 stopinj celzija. Nekajkrat je snežilo, vendar 

se je sneg obdržal le tri dni, tako ni bilo snežne odeje, ki bi česen zaščitila pred mrazom. Strojno 

sajeni česen je v koncu januarja prehitel tistega, ki je bil posajen ročno. Listi so bili visoki cca 

8cm, široki in lepo zeleni. Po drugi strani je česen sajen ročno zastal v rasti. Konec januarja je 

meril v višino cca 5cm. Listi so bili zaviti in sivkaste barve. S pojavom toplejšega vremena v 

februarju sta se oba česna izenačila v barvi. Po višini pa tisti, ki je sajen strojno še zmeraj 

prehiteva ročno posajenega.  

V prvi tretjini februarja so se pojavile prve zelene konice pri sorti Ptujski spomladanski, zato 

smo se odločili, da posadimo še preostalih 5kg, ki so namenjene spomladanskemu sajenju.  

12.2.2022 smo pripravili sadilni material, ki smo ga do tega dne skladiščili najprej v suhem 

skednju, ko so se pojavile nižje zimske temperature, pa v suhi kleti pri temperaturi 15 stopinj 

celzija. Česen je odlično prezimil in ostal 100% zdrav.  

Prazni del gredice smo zrahljali s klinastimi branami in si označili vrste s sadilcem ter nato 

ročno posadili in zagrnili česen.  
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Sorta Anka ima razvit koreninski sistem, vendar do sedaj še ni razvila nadzemnega dela.  

 

V soboto 19.3. smo česen strojno medvrstno okopali. 
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 Ker že več kot mesec dni ni bilo padavin, smo česen tudi zalili s pomočjo zalivalnega sistema 

z razpršilci. Zalivani smo med 21. in 22. marcem. Tla so bila namočena s cca 30l vode na 

kvadratni meter. Voda je bila pripeljana iz oddaljenega vodnega vira-domačega ribnika s 

pomočjo cisterne za gnojevko in nato speljana v zalivalni sistem.  
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8.4. IN 12.4. smo česen dvakrat zaporedoma strojno medvrstno okopali (pred in po dežju).  

V sredini aprila še vztrajajo nizke temperature in močan veter, ki je spet precej posušil zemljo. 

Tudi konice listov so malce porumenele zaradi vetra. Od daleč ima česen malce vijoličast 

pridih, kar pomeni, da so temperature prenizke za optimalno sproščanje fosforja iz zemlje.  

 

V maju in juniju smo poskuse česna ročno okopali ter izpulili plevel, ki ga je bilo zaradi obilice 

padavin zelo veliko.  

Dolžine gredic, ki so bile posajene s 5kg semena posamezne sorte: 

-ptujski jesenski: 21m 

-anka: 18m 

-ptujski spomladanski: 27m 

-ptujski spomladanski sajen spomladi: 29m. 

18.6. smo pobrali prvo tretjino gredice s sorto ptujski jesenski. 
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Česen smo obesili, da se je pred čiščenjem posušil. 
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Termini pobiranj se nahajajo v tabeli. 

 Ptujski jesenski Anka Ptujski 
spomladanski 
sajen 18.10 

Ptujski 
spomladanski 
sajen 12.2 

1. pobiranje 18.6.2022 1.7.2022 1.7.2022 8.7.2022 

2. pobiranje 28.6.2022 10.7.2022 10.7.2022 18.7.2022 

3. pobiranje 8.7.2022 20.7.2022 20.7.2022 28.7.2022 

 

Primerjava česna sorte Ptujski jesenski v vseh treh terminih pobiranja: 
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Anka v vseh treh pobiranjih: 

 

Ptujski spomladanski sajen 18.10: 

Ptujski jesenski razporejen po terminih pobiranja, pripravljen za kalibracijo: 
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Anka: 
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Ptujski spomladanski sajen 12.2.2022: 

 

Kalibracija in ocenjevanje: 

 


