
39.  ČLANEK 

TEMA : ČEBULA 

Čebula je dveletnica, ki v prvem letu razvije čebulo, v drugem pa cveti. 
Spomladansko čebulo pobiramo, preden zori. Jeseni sejemo sorto majski 
srebrnjak, spomladi pa sorte : ptujska rdeča, holandska rumena in belokrajnka.  

Čebulo vzgajamo iz semena, iz čebulčka ali jo presajamo. Na prosto lahko 
sejemo februarja ali marca, januarja pa pod steklo. Na primorske sejejo sorto 
majski srebrnjak avgusta na prosto, prezimi in dozori pa naslednjo pomlad. Če 
sejemo spomladi , poleti ali jeseni pobiramo. Čebulček, posajen od marca do 
aprila, dozori avgusta. Seme čebule kali zelo počasi, zato v začetku rastline 
počasi rastejo. Zemlja za čebulo ne sme biti premokra, naj pa bo primerno 
rodovitna, vendar ne pognojena s hlevskih gnojem. Čebule ne sadimo nikoli dve 
leti zaporedoma na isto mesto. Jeseni ali pozimi zemljo globoko obdelamo. 
Površino grede pustimo v kepah, da večje grude pozimi same razpadejo. 
Spomladi pred setvijo pognojimo z NPK gnojilom. Jeseni ob saditvi ali setvi  ne 
gnojimo.  

Seme čebule kali pri temperaturi na d 7 stopinj celzija. V hladnejših predelih je 
boljše, da presajamo na prosto. Če sejemo januarja v rastlinjak, aprila pa 
presajamo na prosto. Čebula, ki jo sejemo jeseni dozori od konca junija do julija. 
Čebulo za prezimljenje sejemo avgusta ali septembra, da so rastline dovolj 
razvite in prenesejo mraz. Če posejemo seme bolj na redko, rastline šele marca 
ali aprila, ko ponovno začno rasti redčimo na 4 do 5 cm. Po redčenju dognojimo 
na m2 7 dag KAN, ki ga vkopljemo v zemljo.  

Kot začimbo uporabljamo drobnjak. Je trajnica, ki razvije na vejnati koreniki 
številne okrogle liste, ki jih večkrat porežemo. Zimski luk je trajnica, ki razvije v 
zemlji številne podolgovate čebulice. Te spomladi jemo pri prekajenem mesu.  
Šalotki podoben je kozjak, ki dozori že maja, zimski luk pa pobiramo junija.  

Čebulček pozimi shranimo in spomladi posadimo, predvsem v hladnejših 
predelih, kjer je čas rasti zelo kratek. V manj ugodnih vremenskih pogojih je 
pridelek iz čebulčka vzgojene čebule večji, kot če sejemo seme. 

Čebulček sadimo proti koncu marca ali pa v začetku aprila. Sadimo v strukturno 
zemljo na medvrstno razdaljo 25 cm v vrsti. Ko čebulček posadimo, moli iz tal 
le vrh. Zemljo okoli čebulčka pa potlačimo. Če bodo čebulček pulili ptiči, ga 



moramo takoj posaditi nazaj v zemljo.  Zalivanje, pletev in pobiranje pridelkov 
pa je enako kot pri čebuli, vzgojeni iz semena. 

 

VIR: knjiga Pridelovanje vrtnin, Tony Biggs, založba Kmečki glas, 1986 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


