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Razkuževanje česna za 
boljše ukoreninjanje

Ali vas zanima kako razkužimo česen pred sajenjem in poskrbimo za boljše ukoreninjanje? Osnovni 
sestavini sta lesni pepel in vrbovo lubje, ki ju najdemo skoraj povsod po Sloveniji. Poskrbite, da česen 
v hladnem delu leta najprej razvije dobre korenine in ima v tleh manj težav s talnimi glivicami in 
bakterijami.

P red sajenjem česna poskrbimo 
za razkuževanje strokov z le- 
snim pepelom. To naredimo 

tako, da stroke česna po stročkanju 
namočimo v pepel, ki ga dodamo 
vodi ali izvlečku iz vrbovega lubja. 
V našem primeru bomo lesni pepel 
dodali izvlečku iz vrbovega lubja. 
Lesni pepel poskrbi, da ima česen v 
tleh manj težav z gnitjem. Tako bo 
manj težav s talnimi glivicami in 
bakterijami.
Za razkuževanje česna s pepe-
lom potrebujemo dva litra vode ali 
izvlečka iz vrbovega lubja in pol lit-
ra lesnega pepela. V tej raztopini če-
sen namakamo 30 minut.
Poznamo tudi druge rešitve za raz-
kuževanje česna. Česen lahko raz-
kužimo z žajbljevim ali kamiličnim 
čajem, ki ga pripravimo podobno, 
kot ga pripravimo za pitje. V čaju če-
sen namakamo 30 minut. Nekateri 
vrtičkarji za razkuževanje česna 
uporabljajo žveplene pripravke, ki 
jih vinogradniki uporabljajo v vi-
narstvu. Ti pripravki v Sloveniji za 
ta namen niso registrirani. Uporab- 

ljajo jih v nekaterih državah vzhod-
ne Evrope. Česen se bolje ukorenini, 
če ga namočimo v izvleček iz vrbo-
vega lubja. Za pripravo izvlečka so 
primerni mladi enoletni poganjki 
vrbe, ki so rumene ali zelene barve. 
Poganjke narežemo na dolžino dveh 
do treh centimetrov in v hladni vodi 
namakamo 24 ur. Razmerje med ve-
jicami vrbe in vode je 1 : 3. Nato vse-
bino precedimo in v njej stroke 
česna namakamo 30 minut. Vsebi-
no lahko v hladilniku hranimo do 
enega meseca.
Za hitrejše in močnejše ukoreninja-
je česna so uporabni tudi pripravki, 
ki vsebujejo izvlečke iz morskih 
alg. V tem primeru vodi dodamo 
priporočen odmerek morskih alg in 
namakamo 15 minut. Stroke česna 
po namakanju posušimo, če jih ne 
bomo takoj sadili. Rastline iz stro-
kov, ki smo jih razkužili z morski- 
mi algami, so bujnejše in korenine  
debelejše.
Ali vas zanima, ali lahko mešamo 
pepel in izvleček iz vrbovega lubja? 
Lesni pepel in vrbovo lubje se med 
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sabo lahko mešata. Dvema litroma 
izvlečka iz vrbovega lubja dodamo 
pol litra lesnega pepela in namaka-
mo stroke česna do 30 minut. Tako 
poskrbimo za razkuževanje strokov 
in boljše ukoreninjanje, kar je pri 
česnu v začetni fazi razvoja najbolj 
pomembno. Mešamo lahko tudi  
lesni pepel in suspenzijo morskih 
alg, če za izboljšanje ukoreninjanja 
ne uporabljamo izvlečka iz vrbove-
ga lubja.
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Jeseni na pozabite na rahljanje tal
Oktobra je treba pred močnejšimi ohladitvami poskrbeti za rahljanje 
tal. Tako ohranite talno življenje v tleh in poskrbite, da boste v 
spomladanskem času hitreje sadili in sejali. Z jesensko pripravo tal 
je na vrtu spomladi tudi manj plevela. Delo boste najlažje opravili 
z ruskimi vilami, ki je zagotovo najboljša izbira za vrtnarje med 60. 
in 85. letom starosti. Hrbtenica in roke so tako manj obremenjene, 
orodje vam omogoča tudi lažje in hitrejše delo, saj tla pripravite 
brez napora. Po obdelavi pokrijete zemljo s slamo ali listjem in tako 
ohranite rahla tla na vrtu. 


