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Česen

Ob rednem uživanju česna bo veliko manj prehladnih obolenj, gripe, visokega krvnega tlaka, holesterola in 
drugih težav. Spomladanski česen ima manjše in bolj aromatične stroke, jesenski česen pa debelejše in manj 
aromatične, ki se skladiščijo krajše obdobje.

Čas sajenja česna
Spomladanski česen sadite spomladi (februar, marec), kot prvo vrtino v vrtu in to takoj, ko je zemlja primerna 
za obdelavo. V kratkem dnevu bo razvil korenine, ob dolgem pa list.

Če boste sajenje opravili prepozno (maj), se pogosto ne bo razdelil v stroke. Tudi jesenski česen za razvoj potrebuje 
nizke temperature, če ti pogoji niso izpolnjeni boste pridelali samo en odebeljen strok.

Jesenski česen sadite od druge polovice oktobra naprej, tudi novembra ali januarja ni prepozno.

Pravočasno stročkanje česna
Stročkanje ne opravite prehitro, ker česen v tem primeru ne razvije dobrih korenin in bolj požene liste. V 
domačem vrtu posamezne stroke ločite kar sproti, pred sajenjem, na večjih površinah pa to opravilo opravite 10 
dni pred sajenjem.

Sadilna razdalja česna
Semenski česen ni primeren za prehrano, zato drobne stroke semenskega česna sadite bolj skupaj in ga porabite 
za mladi česen. Debele stroke v vrsti sadite 5 do 8 cm narazen, med vrstami naj bo razdalja vsaj 30 cm.

Za debel česen sadite zunanje debela stroke in glejte, kateri del je zgoraj in spodaj, če je strok nagnjen ali narobe 
sajen, bo dal manjši pridelek ali sploh ne bo prišel ven.

Česen je zaradi pomanjkanja domačega pridelka in 
semena postal prava modna vrtnina. Ker je domač zelo 
zdravilen, si ga pridelajte kar sami. Z nekaj osnovnimi 
napotki boste pri pridelavi zagotovo uspešni. 

Celoten članek:
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Gnojenje česna
Česen bo najbolje uspeval na gredici, ki jo ne gnojite z organskimi gnojili (gnoj, kompost, organska gnojila s 
trgovine). Sadite lahko tudi jedilni česen, vendar se lahko zgodi, da ne bo naredil strokov, ker izhaja iz različnih 
celin in ni navajen naših letnih časov.

Bolezni in škodljivci česna
Česen ni občutljiv na bolezni in škodljivce. V zadnjih letih na vrtovih opažamo resnega škodljivca česna, ki ji 
pravimo česnova muha. V vrt jo zanesete s semenom, pride pa lahko tudi od drugod.

V vrtu pridelek zavarujete tako, da česen pokrijete takoj, ko sneg izgine, oz. zemlja odmrzne. Česen naj bo pokrit 
do začetka aprila, ker ima muha samo en rod.

Kaj sejemo in sadimo s česnom?
Dobri sosedje česna so rdeča pesa, solata, paradižnik, kumare, zelje, redkvica, zelena, korenček, jagode, maline 
in ostalo sadno drevje. Ob česen lahko sadimo tudi kapucinke, tagetes in ognjič.

Slabi sosedje česna
Slabi sosedje so vse stročnice, med katere uvrščamo grah, fižol, bob, sojo, čičeriko.

Spravilo in skladiščenje česna
Česen z vrta pospravite, ko porumeni tretjina listov. Listov ne odstranite od strokov, najbolje s bo posušil obešen 
in povezan v šope. V suhem prostoru se bo najbolje skladiščil obešen in spleten v kite, lahko ga hranite tudi v 
mrežastih vrečkah.
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