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Menoni, M.: Test potencialne alelopatske sposobnosti čemaža (Allium 

ursinum L.). Diplomsko delo, Univerza v Mariboru, Fakulteta za 

naravoslovje in matematiko, Oddelek za biologijo, 2015. 

POVZETEK 

Diplomsko delo obravnava temo alelopatskega učinkovanja čemaža (Allium 

ursinum) na kalitev semena vrtne kreše (Lepidium sativum) in okuženost čemaža z 

ličinko muhe Cheilosia fasciata. Ker večina avtorjev upošteva možnost, da naj bi 

bil čemaž potencialno alelopatski, smo s pomočjo bioloških testov poskušali 

prikazati vsebnost potencialno alelopatskih snovi v čemažu. S pomočjo vzorčenja 

smo dokazali, da liste čemaža zajeda ličinka muhe Cheilosia fasciata. Zanimalo 

nas je, ali imajo okuženi listi z ličinko muhe Cheilosia fasciata drugačen 

(slabši/boljši) alelopatski učinek kot zdravi listi.                                                              

Ker se čemaž dobro vegetativno razmnožuje in tvori goste sestoje v gozdni 

podrasti, smo med seboj primerjali lastnosti rastlin in okuženost sredi takega 

gostega sestoja ter rastline iz skrajnega roba sestoja. Ves čas pojavljanja listov 

(sedem tednov) smo opazovali sestoj čemaža, beležili število rastlin, pri čemer 

smo za vsako rastlino zabeležili število vseh listov, število zdravih listov, število 

okuženih listov z ličinko muhe Cheilosia fasciata in ocenili površino okuženega 

dela lista. Tako smo lahko spremljali razvoj rastlin in spreminjanje okuženosti od 

razvoja prvega lista do propada večine listov. Preverili smo tudi, ali so čebulice 

čemaža okužene z ličinkami muhe Portevinia maculata, česar nismo potrdili. 

Spremljevalne okoljske meritve so obsegale meritve svetlobe, najbolj spremenljiv 

dejavnik od centra sestoja proti robu, in meritve globine opada, ki je v korelaciji 

pojavljanja ličink muh. 

Za namene preverjanja potencialne alelopatske sposobnosti smo izvedli biološke 

teste kalitve semen vrtne kreše v petrijevkah (Lepidium test). Opazovali smo 

učinke vodotopnih ekstraktov različnih koncentracij in učinke ekstraktov iz 

vzorcev tal (v sestoju čemaža in izven njega) na kalitev semen vrtne kreše. 

Zanimala sta nas kalivost ter razvoj kalice in njene korenine v primerjavi s 

kontrolnimi poskusi.  
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Iz dobljenih rezultatov lahko spremljamo populacijske parametre v sestoju 

čemaža in hkrati tudi dinamiko listov od razvoja do propada. Razberemo lahko, da 

je število rastlin na vzorčno ploskev sčasoma naraščalo, naraščala sta tudi njihovo 

število listov in delež okuženih listov ter da se je večala površina okuženega dela 

lista. V gozdu je bilo več rastlin kot na njegovem robu. Rastline v podrasti so 

imele več listov, pri tem več okuženih listov, in površina okuženega dela lista je 

bila večja kot na gozdnem robu. S svetlobo ni bilo statistično značilnih korelacij s 

številom rastlin, številom vseh listov, številom okuženih listov, številom zdravih 

listov in s površino okuženega dela. Površina okuženega dela lista je naraščala z 

globino opada. 

Naši rezultati kažejo, da lahko predvidevamo, da je čemaž alelopatski. Vodni 

ekstrakti iz zdravih in okuženih listov čemaža so namreč zavirali in upočasnili 

kalitev semen vrtne kreše. Ekstrakti višjih koncentracij so imeli močnejši zaviralni 

učinek. Na sam razvoj kalic, ki so kalile v vodnih ekstraktih iz okuženih in 

zdravih listov čemaža, nismo zaznali statistično značilnega učinka. Prav tako se 

kalice, ki so rastle v različnih vzorcih tal, med seboj niso statistično razlikovale v 

svoji celotni dolžini, kot tudi ne v dolžini korenin. 

Ključne besede: čemaž, Allium ursinum, ontogenija lista, hebivorija, listni miner, 

Cheilosia fasciata, alelopatija, Lepidium test, vodni ekstrakt. 
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Menoni, M.: Test of potential alleopathic ability of Allium ursinum L.. 

Graduation Thesis, University of Maribor, Faculty of Natural Sciences and 

Mathematics, Department of Biology, 2015. 

ABSTRACT 

The thesis deals with the topic of allelopathic effect of wild garlic (Allium 

ursinum L.) on germination of garden cress seeds (Lepidium sativum) and with 

infestation of wild garlic leaves with the fly Cheilosia fasciata larvae. Since most 

of the authors claim that the wild garlic is potentially alleopathic, we used 

bioassays to test presence of such substances. With sampling we demonstrated 

that wild garlic is being infected by larvae of flies Cheilosia fasciata in the field. 

The main objective of the thesis was to test whether infected leaves had weaker 

potential allelopathic effect than healthy leaves. Because wild garlic exhibits 

strong vegetative reproduction and often forms dense stands in the forest 

understorey, we compared characteristic of plants growing in a dense stand with 

plants from the margin of the stand, usually located at the forest edge. The whole 

period (seven weeks) when leaves were present in the field we performed 

observations of the wild garlic stand. We recorded the number of plants, where we 

counted the total number of leaves, number of healthy and infected leaves by 

Cheilosia fasciata larvae and estimated the area of the leaf occupied by the 

feeding tunnel of larvae. In such manner we recorded the development of plants 

and changes in infestation from the first developed leaf to the end of the majority 

of leaves. Additionally, we checked if bulbs are infested with Portevinia maculata 

larvae, which we did not confirm. Additional environmental measurements 

included measurements of light conditions, the most variable factor from the 

center towards the edge of the wild garlic stand, and measurements of the depth of 

litter, to which the occurrence of larvae is related. 

To test whether wild garlic exhibits allelopathic potential we used bioassays with 

germinating Lepidium sativum seeds (Lepidium test). We observed the effects of 

watersoluble extracts (various concentrations) and the effects of extracts from soil 

samples (within and outside a dense stand) on the germination of garden cress 
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seeds. We were interested in the germination rate and seedling development (total 

seedling length and root length) in regard of the control conditions. 

From the obtained results we can monitor population parameters within the wild 

garlic stand and at the same time we can follow the leaf dynamics from the early 

development to their end. Our results show that the number of plants per surface 

increased with time, as did the number of leaves, ratio of infected leaves, and the 

leaf area occupied by the feeding tunnel.  We did not found any statistically 

significant correlations with light conditions and number of plants and leaves per 

plot, number of infected leaves, number of healthy leaves or with area of the 

feeding tunnel. On the other hand, he latter significantly increased with litter 

depth.  

Furthermore, our results show that we can assume that aqueous extracts from 

healthy and infected wild garlic leaves are potentially allelopathic. Extracts with 

higher concentrations had a stronger inhibitory effect. Seedling development of 

seeds, which germinated in the presence of water extracts from healthy or infected 

wild garlic leaves, was not statistically significantly different. Seedlings as well, 

which were growing in various soil samples, were not statistically different in the 

seedling length nor in the root length.  

Keywords: wild garlic, Allium ursinum, leaf ontogeny, herbivory, leaf miner, 

Cheilosia fasciata, allelopathy, Lepidium test, aqueous extracts.   
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1. UVOD   

 

1.1. ČEMAŽ 

 

Čemaž (Allium ursinum L.) je trajnica z zdravilnim učinkom. V Sloveniji ga 

poznamo tudi kot divji česen, medvedji česen, gozdni česen, kačji lek idr., kar 

kaže, da so ga že uporabljali v preteklosti. Spada v družino lukovk (Alliaceae), v 

rod lukov (Allium). Čemažev najbližji sorodnik je česen (Červenka in sod., 1988; 

Toman, 2013). 

Opis rastline povzet po Tomanu (2013). Rastlina zraste od 25 do 40 cm. Ima dva 

pritlična jajčastosuličasta pecljata lista, ki sta od 2 do 5 cm široka. Pri mladi 

rastlini so listi svetlo zelene barve, s starostjo zelena barva postaja temnejša. 

Steblo je golo in pokončno, ima okrogel ali trirobni prečen prerez. Značilno je 

kobulasto socvetje, ki ima od 5 pa do 20 cvetov. Posamezen cvet je sestavljen iz 

šestih belih cvetnih listov in šestih prašnikov, širok je do 2 cm. Preden se socvetje 

razcveti, je zaščiteno s kožnim ovojem, ki oblikuje kožnat tulec. Rastlina cveti v 

maju in juniju. V zemlji najdemo podolgovato čebulico, ki jo ovijajo beli, prosojni 

in tanki luskolisti. Čemaž ima nadraslo plodnico. Njegov plod je glavica. 

Razmnožuje se s črnimi semeni, ki jih raznašajo mravlje, in vegetativno z 

nastajanjem čebulic. Čemaž ima slabo sposobnost razširjanja semen na velike 

razdalje, zato ga najdemo v gostih sestojih. Četrto ali peto leto se začne spolno 

razmnoževanje. Najbolj mu odgovarja vlažno okolje, bogato z organskimi 

snovmi. Kadar je okolje primerno, se hitro razširi in tudi z obilnim nabiranjem ga 

ne moremo iztrebiti (Skočič, 2012; Toman, 2013; Ernst, 1979). 

Čemaž v Sloveniji raste skoraj povsod, na Gorenjskem, Štajerskem, Dolenjskem, 

Notranjskem in na prekmurskih ravnicah. Najbolj mu odgovarjajo senčni, vlažni, 

listnati gozdovi, ki so bogati s humusom, in sicer bukov gozd, bukov jelov gozd, 

pa tudi hrastov in gabrov gozd. Uspeva tudi drugod po Evropi in v zahodni Aziji, 

kjer ga najdemo tudi v negozdnih združbah (Toman, 2013). 
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Je geofit, zato je večino leta v obliki podzemne čebulice. Nadzemni deli pričnejo 

poganjati nekje marca pa vse do konca maja, preden se razvijejo drevesne krošnje 

v gozdu. Cveteti začne konec aprila ali v začetku maja, kar je odvisno od leta, na 

hladnih rastiščih zacveti še kasneje. Njegovo cvetenje zavira tudi senčenje 

drevesnih krošenj. Življenjski cikel nadzemnih delov poteka najmanj tri mesece.  

Propad listov, ki niso okuženi, se začne nekje v začetku junija, kar je odvisno od 

vremenskih razmer in same lege. Nadzemni del rastline, ki raste v senčnem 

vlažnem gozdu, propade 2 - 3 tedne kasneje kot nadzemni del rastline v sončnem 

in manj vlažnem gozdu. Propad listov sovpada z olistanjem in razvojem gostih 

krošenj (Toman, 2013; Jandl, 1996). 

Čemaž ima izredno močan vonj po česnu, kar je posledica številnih eteričnih olj v 

rastlini, zato je najbolj izrazit v toplih dnevih. Rastlina še vsebuje sladkorje, 

saponine, flavonoide, različne žveplove spojine, mineralne snovi, antioksidante in 

vitamine, med katerimi prevladuje vitamin C (Toman, 2013). Najpogostejša 

hranila v čemažu so dušik, kalij, fosfor in kalcij. Kalija je največ v listih, kar je 

posledica izpiranja snovi iz drevesnih krošenj (cit. po Jandl, 1997). Prav tako ima 

večina gozdnih rastlin največ kalija v listih. Kalcij se kopiči v nadzemnih delih 

rastline. Sestoji čemaža delujejo kot kalcijeve črpalke (cit. po Jandl, 1997). Zaradi 

toplih in vlažnih razmer spomladi in poleti se poveča mineralizacija dušika, 

posledično ima čemaž veliko dušika (cit. po Jandl, 1997). Poleti poteka propad 

čemaža, nekatera hranila iz nadzemnih delov rastline preidejo v čebulico, druga pa 

v tla. Tla v okolici čemaža so kisla in voda v njegovi okolici ni pitna (cit. po 

Jandl, 1997). Pri razgradnji čemaža preide v tla tudi veliko beljakovin, ki 

predstavljajo vir hrane talnim živalim, zato je v  tleh pod sestojem čemaža veliko 

mikroorganizmov (Jandl, 1997). 

Čemaž so poznali že stari Rimljani, ki so ga uporabljali raje kot česen. Danes pa 

čemaž uporabljamo v prehrani, predvsem ker ureja prebavo; odvaja odvečno vodo 

iz telesa; deluje kot antibiotik; čisti kri, kožo in dihala; preprečuje nastajanje 

krvnih strdkov in notranjih krvavitev; pomaga pri težavah z dihali, npr. pri astmi; 

čisti ledvica in mehur; izboljša splošno počutje; poživlja; sprošča mišice; niža in 

ureja krvni pritisk; znižuje nivo holesterola; pomaga zniževati vročino ter blažilno 
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deluje na živčni sistem (cit. po Skočič, 2012). Danes ga tudi gojimo po vrtovih, 

vendar moramo biti pazljivi, saj je konkurenčen drugim rastlinam in se močno 

razraste.  

 

 

1.2. HERBIVORIJA 

 

Kljub prisotnosti številnim hlapljivih snovi v rastlini napadajo liste in čebulice 

herbivori. Čemaž zajedata ličinki dveh vrst muh, in sicer Cheilosia fasciata in 

Portevinia maculata (preglednica 1). Larva vrste Cheilosia fasciata je listni 

miner. Mlada larva predre povrhnjico lista, v listu živi in se prehranjuje z listnim 

mezofilom, pri čemer povrhnjice ne poškoduje. Larva muhe Portevinia maculata 

pa se na podoben način razvija v luskolistu čebulice čemaža, kjer tudi prezimi. 

Ker listi čemaža kmalu propadejo, medtem ko so čebulice prisotne čez vse leto, 

obstajajo med obema vrstama muh zaradi različnih virov hrane fenološke razlike 

(Hovemeyer, 1994). Samica muhe trepetavke Portevinia maculata je večja od 

samice Cheilosia fasciata, ker samica vrste Portevinia maculata izleže večje 

število jajčec, saj njene larve ob izvalitvi težje pridejo do hrane (Hovemeyer, 

1995).  

Muha Cheilosia fasciata spada v družino muh trepetavk (Diptera, Syrphidae). 

Trepetavke so znane predvsem po obarvanosti, ki posnema svarilno obarvanost 

os. Odrasle trepetavke se prehranjuje z medičino in pelodom cvetov. Ličinke pa 

na podlagi načina prehranjevanja delimo v tri skupine: hranijo se z rastlinami, 

bakterijami ali žuželkami. Vrsto Cheilosia fasciata uvrščamo v prvo skupino. 

Njen cikel je usklajen z življenjskim ciklom čemaža. Konec aprila ali v začetku 

maja se iz bube, ki je v prsti, razvije odrasla žival. Odrasla žival je črne barve, ima 

tri sivkaste lise in meri od 8 do 8,5 cm. Osebki moškega spola se sončijo na listih 

od praproti, medtem ko se samice skrivajo v nižji vegetaciji. Nato se začne 

paritvena faza. Samice odlagajo rumena jajčeca na spodnjo stran čemaža. Ko se 
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larve izvalijo iz jajčec, predrejo listno povrhnjico in se zarijejo v sočna zelena 

tkiva listnega mezofila. Sprva delajo v listih ozke rove, kasneje, ko ličinka raste, 

pa so ti rovi vedno večji. Vrsta ima tri larvalne stadije. Kadar en list ni dovolj, da 

larva doseže tretji stadij, ličinka list zapusti in okuži naslednjega. Ko pa larva 

doseže tretji stadij, zapusti list in gre v tla, kjer kot buba počaka do naslednje 

pomladi (Groot, 2010; Nielsen, 1979). 

Odrasli osebki vrste Portevinia maculata se pojavljajo od konca maja do začetka 

junija. Samica jajčeca odloži na čebulico čemaža. Od junija pa nekje do oktobra se 

iz jajčec izvalijo larve. Larve rastline čemaža ne uničijo povsem, tudi iz okuženih 

čebulic poženejo listi. Larve se do konca zime povsem razvijejo (Hovemeyer, 

1995). 

Preglednica 1. Lastnosti vrst Cheilosia fasciata in Portevina maculata ter 

značilnosti njunega razmnoževanja (prirejeno po Hovemeyer, 1994). 

Lastnosti C. fasciata P. maculata 

Življenjski cikel leglo leglo 

Pojavljanje odraslih (marec)/april (maj)/junij 

Zgodnejši razvoj ♂ 5,8 dni 3,2 dni 

Razmerje suhe teže ♂ : ♀ 0,88 : 1 0,67 : 1 

Položaj med parjenjem ♂ in ♀ v isti ravnini ♂ na ♀ 

Povprečno število jajčec 

♀ 

47 124 

Velikost jajčec (dolžina 

krat širina) 

0,8 ∙ 0,35 mm 1,35 ∙ 0,4 mm 

Izležena jajca posamično posamično 

Mesto odlaganja jajčec listi čemaža tla (v sestoju čemaža) 

Št. odloženih jajc na 1 

mesto odlaganja 

1 več 

Prehranjevalne navade 

ličink 

listni miner miner luskolista čebulice 

Razvojna stopnja 

estivacijske faze 

buba ličinka 

Razvojna stopnja 

prezimovalne faze 

buba ličinka 

Mesto zabubljenja zgornja plast tal zgornja plast tal 

Vložek v puparij 35 % 22,7 % 

Število znanih 

parazitoidov bube 

3 0 
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1.3. ALELOPATIJA 

 

Alelopatija je biološki pojav, pri katerem rastline proizvajajo eno ali več 

biokemijskih spojin, imenovanih alelokemikalije, ki vplivajo na rast, preživetje in 

razmnoževanje drugih rastlin v okolici (Stamp, 2003). 

Že najmanj 2000 let je znano, da lahko ena rastlinska vrsta vpliva na drugo tako, 

da ji škoduje. Iz leta 300 p. n. št. so našli dokumente, v katerih piše, da poljščine, 

kot so ječmen, čičerika in lečnata grašica, vplivajo na rast drugih poljščin. Leta 

1937 je profesor Hans Molisch izdal knjigo The Effect of Plants on Each Other, v 

kateri je vpeljal izraz alelopatija. V knjigi so opisane tako škodljive kot tudi 

koristne interakcije med rastlinskimi vrstami.  

Alelopatija je težko opredeljiva interakcija. Gre lahko za amenzalizem (rastlinska 

vrsta s sproščanjem različnih snovi v okolje negativno vpliva na druge rastlinske 

vrste, sama pa od tega nima koristi), antagonizem (rastlinska vrsta s sproščanjem 

različnih snovi v okolje negativno vpliva na druge rastlinske vrste, sama ima od 

tega korist) ali facilitacijo (rastlinska vrsta s sproščanjem različnih snovi v okolje 

pozitivno vpliva na druge rastlinske vrste, sama od tega nima koristi). 

Najpogostejši je amenzalizem.  

Alelokemikalije, kot so fenoli, alkaloidi, steroidi, terpenoidi, ogljikovi hidrati in 

aminokisline, ne delujejo samostojno, ampak so med seboj pomešane (cit. po 

Ferguson in sod., 2003). Posledično učinkujejo še močneje.  

Alelokemikalije se lahko nahajajo v različnih delih rastline (cvetovih,  listih, 

odpadlih listih, steblu, lubju, koreninah) in v tleh. Alelokemikalije, ki se nahajajo 

v tleh, vplivajo na širše območje rastlinskih vrst kot pa tiste, ki so v delih rastline 

(cit. po Ferguson in sod., 2003).  

Znan primer alelopatije je navadni oreh (Juglans regia). S svojimi toksini, ki jih 

izloča iz korenin, razkrajajočih listov in mladih poganjkov, zaviralno vpliva na 

rast in kalitev sosednjih rastlin.   



MENONI, M.: Test potencialne alelopatske sposobnosti čemaža (Allium ursinum 

L.). Diplomsko delo, Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in 

matematiko, Oddelek za biologijo, 2015. 

 

 6  

 

Čeprav je bilo opravljenih veliko raziskav o alelopatiji, pa tako biologi kot 

ekologi še vseeno popolnoma ne razumejo zapletenih odnosov med rastlinami v 

naravi in možne vloge alelopatije.  

Čemaž tvori goste sestoje, v katerih so druge vrste redko prisotne ali pa so celo 

odsotne. Je dominantna rastlina, kar bi lahko kazalo na zaviralni alelopatski 

učinek čemaža. Njegova glavna alelokemikalija bi lahko bil fenol, ki je zlahka 

topen, posledica tega pa je prodiranje fenola v zemljo (Djurdjevic in sod., 2003). 

Fenol zavira kalitev, razvoj in fotosintezo. Največ ga je v listih, najdemo pa ga 

tudi v čebulicah čemaža. Čemaž pa ne vpliva na druge rastline samo preko 

fenolov v zemlji, ampak tudi preko hlapljivih snovi. Fenol namreč hlapi iz listov 

in čebulic čemaža (Djurdjevic in sod., 2003). 

 

 

1.3. NAMEN (CILJI) 

 

Zanimala sta nas predvsem dva dejavnika - alelopatija in okuženost ter povezava 

med njima. Ker večina avtorjev upošteva možnost, da bi bil čemaž alelopatski, je 

namen diplomskega dela posredno, s pomočjo bioloških testov, prikazati vsebnost 

potencialno alelopatski snovi v čemažu. Vemo pa tudi, da liste čemaža zajeda 

ličinka muhe trepetavke vrste Cheilosia fasciata. Naš glavni cilj diplomskega dela 

je preizkus, ali imajo okuženi listi z vrsto Cheilosia fasciata zmanjšan alelopatski 

učinek v primerjavi z zdravimi listi. 

Cilji so bili: 

 primerjati ontogenijo listov rastlin čemaža znotraj strnjenega sestoja in v 

manj ugodnih razmerah v gozdnem robu, 

 s pomočjo vzorčenja spremljati okuženost listov čemaža z ličinkami vrste 

Cheilosia fasciata, 

 preučiti, ali je okuženost listov z ličinkami vrste Cheilosia fasciata v 

povezavi z okoljskimi dejavniki (svetloba in globina opada), 
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 s pomočjo bioloških testov raziskati morebitne zaviralne učinke vodnih 

ekstraktov svežih zdravih listov in svežih okuženih listov čemaža na 

kalitev semen vrtne kreše, 

 raziskati, ali so zdravi listi čemaža bolj potencialno alelopatski kot okuženi 

listi z ličinkami vrste Cheilosia fasciata, 

 raziskati, ali vzorci tal pod sestojem čemaža vplivajo na kalitev semen 

vrtne kreše v primerjavi z vzorci tal, ki so izven sestoja čemaža. 

 

 

1.4. RAZISKOVALNE HIPOTEZE 

 

 Čemaž je potencialna alelopatska rastlina. 

 Čemaž proizvaja alelokemikalije, ki so vodotopne in so posledično 

prisotne tudi v tleh. 

 Listi čemaža, ki so okuženi z ličinkami vrste Cheilosia fasciata, so manj 

alelopatski kot zdravi listi. 

 Čemaž na robu sestoja je manj okužen z ličinkami vrste Cheilosia fasciata 

kot čemaž v notranjosti sestoja. 

 

 

2. MATERIALI IN METODE 

 

2.1. VZORČENJE IN MERITVE ABIOTSKIH DEJAVNIKOV NA 

TERENU 

 

Z delom na terenu smo začeli 17. 3. 2014 in zaključili 28. 4. 2014. Na teren smo 

hodili enkrat tedensko, torej smo bili tam vse skupaj sedemkrat. 
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Med gradom Borl in mejnim prehodom Zavrč smo odkrili velika nahajališča 

čemaža. Vzorčiti smo vedno hodili na približno isto mesto. Čemaž je rastel na 

pobočju v vlažnem, senčnem, listnatem gozdu med reko Dravo in gradom Borl.  

Vsak teden smo naključno izbrali deset ploskev. Ploskve so bile površine 20 cm 

krat 20 cm (400 cm
2
). Za vsako ploskev smo si zabeležili globino opada in 

osvetljenost. Globino odpada smo merili z metrom. Meter smo pravokotno na tla 

zapičili v zemljo in odčitali globino opada v centimetrih. Osvetljenost pa smo 

merili z lux metrom. Lux meter smo vklopili in ga nastavili na želeno funkcijo, ko 

se je na zaslonu pojavila in umirila vrednost, smo jo odčitali, to smo storili za 

vsako ploskev enkrat.  

 

 

2.2. PRIMERJALNO VZORČENJE RASTLIN ZNOTRAJ IN NA 

ROBU SESTOJA 

 

Vsak teden smo vzorčili deset ploskev. Pet ploskev smo naključno izbrali znotraj 

gozda in pet ploskev smo naključno izbrali na gozdnem robu. Tako smo lahko 

kasneje primerjali rezultate, ki smo jih dobili znotraj gozda, z rezultati, ki smo jih 

odčitali na gozdnem robu. 

Na vsaki ploskvi smo prešteli rastline, izmerili globino opada in osvetljenost. Za 

vsako rastlino smo si zabeležili število vseh listov, število okuženih listov in 

število zdravih listov. 

Za vsak teden smo sešteli število zdravih listov, ki so se pojavili na posamezni 

vzorčni ploskvi v notranjosti gozda in ob robu gozda. Nato smo izračunali 

povprečje zdravih listov za pet ploskev v notranjosti gozda in pet ploskev ob robu 

gozda. Enako smo naredili za število okuženih listov, ki so se pojavili v 

notranjosti gozda in ob robu gozda. 
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2.3. OVREDNOTENJE OKUŽENOSTI LISTOV IN ČEBULIC 

 

Za vsako rastlino smo prešteli število okuženih in število zdravih listov. Beležili 

smo okužbe čemaža z ličinkami vrste Cheilosia fasciata, tako da smo izmerili 

površino okuženega dela na listu v cm
2
. Vsako rastlino smo izkopali in pod 

svetlobo pogledali, če je čebulica okužena z ličinkami vrste  Portevinia maculata.  

 

 

2.4. METODA BIOLOŠKIH TESTOV 

 

Alelopatske učinke testiramo z biološkimi testi. Teste opravimo na delih rastlin, 

za katere domnevamo, da vsebujejo takšne sestavine. Uporabimo lahko svež ali 

posušen material. Najlažje dokažemo alelopatske učinke s poskusi kalivosti hitro 

kalečih rastlin.  

Tudi mi smo alelopatsko učinkovanje proučevali z metodo bioloških testov. 

Proučevali smo učinke vodnih ekstraktov rastlinskih tkiv (zdravi in okuženi listi) 

in prsti (v sestoju čemaža in neposredni bližini sestoja čemaža) na kalitev semen 

vrtne kreše (Lepidium sativum). Opazovali smo kalivost ter merili dolžino kalice 

in njene korenine.  

 

 

2.4.1. Test kalivosti semen 

 

Za testiranje alelopatskih učinkov smo uporabili svež material, ki smo ga nabrali 

med gradom Borl in mejnim prehodom Zavrč. Nabrali smo zdrave in okužene 

liste čemaža ter vzorec tal v sestoju čemaža in neposredni bližini sestoja čemaža.  
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Pripravili smo različne koncentracije materiala (0,1 g/100 mL, 1 g/100 mL, 5 

g/100 mL in 10 g/100 mL) neposredno iz zdravih listov in listov, ki so bili 

okuženi z ličinko vrste Cheilosia fasciata. Ali se potencialno alelopatske snovi 

čemaža izlužijo ali kako drugače sprostijo v tla, smo testirali z nabranimi vzorci 

tal. Naredili smo gojišča iz vzorcev tal, nabranih na dveh lokacijah, in sicer v 

sestoju čemaža in v neposredni bližini sestoja čemaža, pri čemer so slednji veljali 

tudi kot kontrolni poskus. 

S poskusi kalitve smo ugotavljali, ali gre pri čemažu za alelopatske učinke ali ne. 

Poskuse kalivosti smo izvedli s hitro kalečimi semeni vrtne kreše (Lepidium 

sativum), ker smo tako najhitreje prišli do rezultatov. Uporabili smo petrijevke 

premera 8,5 cm. Poskuse smo naredili v štirih ponovitvah. Vsak nastavljen poskus 

smo pregledali po treh dneh. 

Zanimali so nas: 

 učinek hladnih vodnih ekstraktov zdravih in okuženih listov čemaža na 

kalitev semen vrtne kreše in njihov učinek na rast kalčkov vrtne kreše, 

 

 učinki gojišč z vzorci tal v sestoju čemaža in v neposredni bližini sestoja 

čemaža na kalitev semen vrtne kreše in njihov učinek na rast kalčkov vrtne 

kreše, 

 

 odstotek kalitve semen vrtne kreše, 

 

 dolžina celotne kalice ter dolžina korenine po tretmajih z ekstrakti. 
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2.4.2. Priprava hladnega vodnega ekstrakta iz svežega materiala 

 

Nabrani sveži material (zdrave ali okužene liste) smo drobno narezali, ga dali v 

terilnico, dodali kremenčev pesek in deionizirano vodo ter ga s pestilom drobili. 

Nato smo dobljeno zmes prefiltrirali s filtrirnim papirjem v čašo. 

Pripravili smo različne koncentracije ekstraktov: 

1. 0,1 g ekstrakta na 100 mL deionizirane vode, 

2. 1 g ekstrakta na 100 mL deionizirane vode, 

3. 5 g ekstrakta na 100 mL deionizirane vode, 

4. 10 g ekstrakta na 100 mL deionizirane vode in 

5. kontrolo – kremenčev pesek in dH2O. 

 

 

2.4.3. Tretma s hladnim vodnim ekstraktom iz zdravih in okuženih 

listov 

 

Potem ko smo pripravili ustrezne koncentracije hladnih vodnih ekstraktov iz 

zdravih ali okuženih listov čemaža z ličinko vrste Cheilosia fasciata, smo od 

vsakega ekstrakta odpipetirali 10 mL in s tem zalili dve plasti filtrirnega papirja v 

vsaki petrijevki. Dodali smo 20 semen vrtne kreše, pokrili z zgornjim pokrovom 

petrijevke, oblepili s trakom parafilma. Parafilm smo uporabili, da smo zmanjšali 

izhlapevanje. Z nohti smo še napravili male zareze, da se je vsebina petrijevke 

zračila. Na koncu smo si petrijevke označili. Za vsako ustrezno koncentracijo smo 

naredili štiri ponovitve.  
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Pripravili smo še kontrolni poskus, kjer smo namesto ekstrakta filtrirni papir 

namočili z 10 mL deionizirane vode in malo kremenčevega peska. Tudi kontrolni 

poskus smo izvedli v štirih ponovitvah.  

Tako pripravljene petrijevke smo postavili na svetlo mesto na sobno temperaturo.  

 

  

2.5. POSKUS Z GOJIŠČI IZ VZORCEV TAL 

 

2.5.1. Vzorčenje tal za pripravo gojišča 

 

Vzorce tal, ki smo jih uporabili v vseh poskusih, razen kontrolnem, smo nabrali 

med gradom Borl in mejnim prehodom Zavrč. 

Zbrali smo naslednje vzorce tal: 

1. deset različnih vzorcev tal, ki smo jih nabrali v sestoju čemaža, 

2. deset različnih vzorcev tal, ki smo jih nabrali v neposredni bližini sestoja 

čemaža. 

 

 

2.5.2. Priprava gojišč z vzorci tal 

 

Posamezne vzorce tal, ki smo jih nabrali v sestoju čemaža in v neposredni bližini 

sestoja, smo z žlico razdrobili. Nato smo odtehtali 30 g vzorca tal ter ga nasuli v 

petrijevko. Narahlo smo vzorec potlačili, nanj položili en list filtrirnega papirja z 

dvajsetimi semeni in ga namočili z 10 mL deionizirane vode. Petrijevke smo 

zaprli z zgornjim pokrovom in jih oblepili s parafinskim trakom (parafilm). Z 

nohti smo vanj napravili še majhne zareze. Na koncu smo petrijevke ustrezno 
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označili. Pripravili smo deset gojišč iz vzorcev tal, ki smo jih nabrali v sestoju 

čemaža, in deset, ki smo jih nabrali v neposredni bližini čemaža. Za vsak vzorec 

smo napravili štiri ponovitve. Postavili smo jih na svetlo mesto na sobno 

temperaturo.  

 

 

2.6. VREDNOTENJE REZULTATOV 

 

2.6.1. Dolžina celotne kalice in dolžina korenine v odvisnosti od 

tretmana 

 

Po treh dneh smo odprli petrijevke. Za vsako petrijevko smo prešteli kalice ter z 

ravnilom izmerili njihovo dolžino in dolžino njihove korenine na mm natančno. 

Za vzkaljeno seme smo  upoštevali semena, pri katerih se je videla korenina. Kot 

dolžino korenine smo obravnavali dolžino kalice do značilnega prepognjenega, 

vijugastega predela. S pomočjo dolžine kalice in dolžine korenine smo izračunali 

dolžino stebla: 

dolžina stebla = dolžina kalice – dolžina korenine. 

 

 

2.6.2. Kalivost semen vrtne kreše v odvisnosti od tretmana 

 

Najprej smo izračunali povprečno kalivost za vsak vzorec v odstotkih vzkaljenih 

semen (G %), nato pa povprečno kalivost za 4 ponovitve posameznih tretmanov, 

npr. deset vzorcev tal iz sestoja čemaža ali vodnega ekstrakta 1 g/100 mL. 
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3. REZULTATI 

 

3.1. ABIOTSKI DEJAVNIKI NA RASTIŠČU 

 

Kot najpomembnejša dejavnika na rastišču smo prepoznali svetlobo in globino 

opada. Osnovna statistika za celotno obdobje vzorčenja je predstavljena v 

preglednici 2. 

 

Preglednica 2. Srednja vrednost ± standardna deviacija meritve svetlobe in 

globine opada za vsak termin vzorčenja od marca do aprila. 

 

Vzorčenje Gozd 

Svetloba [lux] 

 

Globina 

opada [cm] 

Gozdni rob 

Svetloba [lux] 

 

Globina 

opada [cm] 

1 2652 ± 

766,8742 

3,2 ± 

0,6 

2516 ± 

417,6888794 

2,1 ± 

0,374165739 

2 668 ±  

155,8717421 

3,9 ± 

0,583095189 

1096 ± 

108,9219904 

2,6 ± 

0,374165739 

3 7706 ± 

667,3709613 

4,2 ± 

0,678232998 

8310 ± 

3630,652834 

2,6 ± 

0,374165739 

4 4680 ± 

487,7294332 

3,7 ±  

0,6 

8152 ± 

362,513448 

2 ± 

0,707106781 

5 4100 ± 

290,8607914 

4,3 ±  

0,678232998 

5416 ± 

462,6705091 

1,5 ± 

0,316227766 

6 100 ±  

20 

5,1 ±  

0,374165739 

282 ± 

63,05553108 

1,6 ± 

0,374165739 

7 464 ± 

72,277244 

4,8 ± 

0,678232998 

772 ±  

57,06137047 

1,7 ± 

0,509901951 

 

Število rastlin čemaža na ploskev (abundanca) ni statistično značilno korelirano z 

globino opada v gozdu (linearna regresija: y = 6,07+ 0,57*x;  p = 0,08) in tako je 

tudi na gozdnem robu, kjer število vseh rastlin na ploskev ni statistično značilno 

korelirano z globino opada (linearna regresija: y = 6,57 - 0,37*x;  p = 0,32). 

 

Od globine opada v gozdu je statistično značilno pozitivno odvisno število vseh 

listov na ploskev (linearna regresija: y = 7,37 + 1,79*x; p = 0,01). Prav tako je v 

gozdu število okuženih listov na ploskev statistično značilno pozitivno odvisno od 

globine opada v (linearna regresija: y = - 1,64 + 1,48*x; p = 0,00), pri čemer 



MENONI, M.: Test potencialne alelopatske sposobnosti čemaža (Allium ursinum 

L.). Diplomsko delo, Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in 

matematiko, Oddelek za biologijo, 2015. 

 

 15  

 

število zdravih listov na ploskev ni statistično značilno korelirano z globino opada 

v gozdu (linearna regresija: y = 9,01 + 0,31*x; p = 0,59). Na gozdnem robu  

število vseh listov na ploskev ni statistično značilno korelirano z globino opada 

(linearna regresija: y = 11,95 - 0,54*x; p = 0,51). Obratno kot v gozdu je število 

okuženih listov na ploskev statistično značilno negativno odvisno od globine 

opada na gozdnem robu (linearna regresija: y = 7,31 - 1,81*x; p = 0,01). Število 

zdravih listov na ploskev pa je statistično značilno pozitivno odvisno od globine 

opada na gozdnem robu (linearna regresija: y = 4,64 + 1,27*x; p = 0,01). 

 

 

Merili smo površino okuženega dela čemaža v cm
2
 in globino opada v cm. 

Zanimala nas je njuna povezava, saj v stelji prezimujejo bube muhe. Ugotovili 

smo, da v gozdu površina okuženega dela čemaža narašča z globino opada (slika 

1) in je z njo statistično značilno korelirana (linearna regresija: y = - 9,6 + 5,1 * x; 

p = 0,0025). 

 

Slika 1: Površina okuženega dela lista čemaža v odvisnosti od globine opada v 

gozdu. 
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Na gozdnem robu smo ugotovili, da površina okuženega dela lista čemaža pada z 

globino opada (slika 2) in je z njo statistično značilno negativno odvisna (linearna 

regresija: y = 21,2 – 6,4 * x; p = 0,0004). 

 

Slika 2: Površina okuženega dela čemaža v odvisnosti od globine opada na 

gozdnem robu. 
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Število vseh rastlin na ploskev ni statistično značilno kolerirano s svetlobo v 

gozdu (linearna regresija: y = 8,90 - 0,00*x; p = 0,13), prav tako na gozdnem robu 

število vseh rastlin na ploskev ni statistično značilno korelirano s svetlobo 

(linearna regresija: y = 5,98 – 0,00*x; p = 0,54). 

S količino svetlobe v gozdu tudi niso  statistično značilno povezani: število vseh 

listov na rastlino (linearna regresija; r = - 0,22; r
2 

= 0,049; p = 0,199), število 

okuženih listov (linearna regresija; r = - 0,12; r
2
 = 0,015; p = 0,477) ter tudi ne 

število zdravih listov (linearna regresija; r = - 0,17; r
2
 = 0,029; p = 0,0325). 

Podobno tudi na gozdnem robu s svetlobo niso korelirani: število vseh listov 

(linearna regresija; r = - 0,17; r
2
 = 0,030; p = 0,319), število okuženih (linearna 

regresija; r = - 0,05; r
2
 = 0,002; p = 0,796) in zdravih listov (linearna regresija; r = 

- 0,22; r
2
 = 0,057; p = 0,212). 
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3.2. RAZLIKE MED RASTLINAMI ZNOTRAJ SESTOJA IN NA 

NJEGOVEM ROBU 

 

Sedem zaporednih tednov – od srede marca do konca aprila –  smo šteli rastline v 

gozdu in na njegovem robu. Število rastlin na ploskev v gozdu in na njegovem 

robu narašča tekom sezone (slika 3). Na gozdnem robu je bilo ves čas sezone 

manj rastlin na popisno ploskev kot v gozdu. 

 

Slika 3: Število rastlin na ploskev v odvisnosti od časa v gozdu in na 

njegovem robu. Predstavljene so srednje vrednosti za 10 ploskev s 

pripadajočim standardnim odklonom. 
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Število vseh rastlin na ploskev je statistično značilno pozitivno odvisno od časa v 

gozdu (linearna regresija: y = 7,23 + 0,047*x; p = 0,01) in prav tako se na 

gozdnem robu število vseh rastlin na ploskev statistično značilno veča s časom 

(linearna regresija: y = 7,23 + 0,047*x; p = 0,01). 

 

Sedem zaporednih tednov smo šteli liste v gozdu in na njegovem robu. Število 

vseh listov na ploskev v gozdu in na njegovem robu je naraščalo od marca do 

aprila (slika 4). Na gozdnem robu je bilo manj vseh listov na ploskev kot v gozdu. 

 

Slika 4: Primerjava števila vseh listov na ploskev, ki smo jih šteli v gozdu, s 

številom vseh listov, ki smo jih šteli na gozdnem robu v 7 zaporednih tednih. 

Predstavljene so srednje vrednosti za 10 ploskev s pripadajočim standardnim 

odklonom. 
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Število okuženih listov na ploskev v gozdu in na njegovem robu je s trajanjem 

opazovanja naraščalo (slika 5). Na gozdnem robu je bilo manj okuženih listov na 

ploskev kot v gozdu. 

 

Slika 5: Primerjava števila okuženih listov na ploskev, ki smo jih šteli v 

gozdu, s številom okuženih listov, ki smo jih šteli na gozdnem robu, v 7 

zaporednih tednih. Predstavljene so srednje vrednosti za 10 ploskev  s 

pripadajočim standardnim odklonom. 
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Število zdravih listov na ploskev v gozdu in na njegovem robu narašča v 

odvisnosti od časa (slika 6). Na gozdnem robu je bilo ves čas opazovanja manj 

zdravih listov na ploskev kot v gozdu, njihovo število pa se sčasoma tudi ni 

povečalo. 

 

Slika 6: Primerjava števila zdravih listov na ploskev, ki smo jih šteli v gozdu, 

s številom zdravih listov, ki smo jih šteli na gozdnem robu,, v 7 zaporednih 

tednih. Predstavljene so srednje vrednosti za 10 ploskev  s pripadajočim 

standardnim odklonom. 

Če ugotovitve statistično ovrednotimo, sledi, da je v gozdu število vseh listov na 

ploskev  statistično značilno pozitivno odvisno od trajanja opazovanja (linearna 

regresija: y = 10,74 + 0,16*x; p = 0,00), kar velja tudi za število okuženih listov 

na ploskev (linearna regresija: y = 2,01 + 0,09*x; p = 0,00) in število zdravih 
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listov na ploskev (linearna regresija: y = 8,73 + 0,06*x; p = 0,04). Tudi v 

čemaževem sestoju na gozdnem robu je število vseh listov na ploskev statistično 

značilno pozitivno odvisno od časa (linearna regresija: y = 9,14 + 0,07*x; p = 

0,01) in prav tako število okuženih listov na ploskev (linearna regresija: y = 1,54 

+ 0,09*x; p = 0,00). Pri čemer pa na gozdnem robu število zdravih listov na 

ploskev ni statistično značilno korelirano s trajanjem opazovanja (linearna 

regresija: y = 7,60 - 0,02*x; p = 0,35), saj so vrednosti bolj ali manj konstantne. 

Tekom opazovanja smo v sedmih zaporednih tednih merili površino okuženega 

(požrtega) dela na listih čemaža. Tako pri rastlinah v gozdu kot tistih na gozdnem 

robu površina okuženega dela lista narašča (slika 7), pri čemer je bila povprečna 

površina okuženega dela lista na gozdnem robu manjša kot v gozdu. 

 

Slika 7: Razlika med povprečno površino okuženega dela čemaža v gozdu in 

na njegovem robu v odvisnosti od časa.  Predstavljene so srednje vrednosti 

10-ih ploskev  s pripadajočim standardnim odklonom. 
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Ker se je abundanca rastlin in posledično listov na ploskev v gozdu in na gozdnem 

robu razlikovala, je smiselno prikazati razmerje med okuženimi in zdravimi listi v 

deležih (slika 8 in slika 9). 

 

Slika 8: Delež zdravih in okuženih listov v gozdu (povprečje na 5 ploskev) 

tekom opazovanja. 

 

 

Slika 9: Delež zdravih in okuženih listov na gozdnem robu (povprečje na 5 

ploskev) tekom opazovanja. 
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Če večanje površine okuženega dela lista čemaža prikažemo v dnevnih intervalih 

(slika 10), je površina okuženega dela lista čemaža v gozdu statistično značilno 

pozitivno odvisna od časa (linearna regresija: y = 0,20 + 0,44 * x; p = 0,00). 

 

Slika 10: Površina lista čemaža, ki ga je uničila ličinka vrste Cheilosia 

fasciata, izmerjena v gozdu tekom 50-ih dni. 
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Enako velja za površino okuženega dela lista čemaža, ki je rasel na gozdnem robu 

(slika 11). Tudi tukaj je bila površina okuženega dela čemaža na ploskev 

statistično značilna pozitivno odvisna od časa (linearna regresija: y = 0,88 + 0,30 

* x; p = 0,00), toda površina poškodovanega dela se je večala počasneje kot pri 

rastlinah v strnjenem sestoju znotraj gozda. 

 

Slika 11: Površina lista čemaža, ki ga je uničila ličinka vrste Cheilosia 

fasciata, izmerjena na gozdnem robu tekom 50-ih dni. 
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3.3. ALELOPATSKI TESTI Z LISTI ČEMAŽA 

 

Naši rezultati kažejo, da bi lahko čemaž vseboval potencialne alelopatske snovi. 

Vodni ekstrakti iz zdravih listov zavirajo razvoj kalic vrtne kreše. Višje 

koncentracije imajo močnejši zaviralni učinek. Dolžine kalic vrtne kreše, ki so 

rastle v prisotnosti ekstrakta, so pri višjih koncentracijah manjše kot pri nižjih. 

Primerjalne raziskave ekstraktov, pripravljenih iz zdravih in okuženih listov, niso 

dale statistično različnih rezultatov. Dolžine kalic, ki so kalile in se razvijale v 

vodnih ekstraktih iz okuženih listov, se niso statistično značilno razlikovale od 

kalic, ki so rasle v ekstraktih iz zdravih listov v primerih koncentracijah 0,1 g/100  

mL in 5 g/100 mL. Pri koncentracijah 1 g/100 mL in 10 g/100 mL pa so bile 

kalice daljše, če je bil ekstrakt pripravljen iz okuženih listov. 

 

Slika 12: Dolžina kalic vrtne kreše, ki so kalile in se razvijale v vodnih 

ekstraktih iz zdravih listov čemaža (označeno s polnim krogcem) in okuženih 

listov čemaža (označeno s praznim krogcem) s koncentracijami 0,1 g/100  

mL, 1 g/100 mL, 5 g/100 mL in 10 g/100 mL. Prikazana je srednja vrednost z 

odgovarjajočo standardno deviacijo. 
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Glede na kontrolo opazimo, da je praviloma kalivost ob prisotnosti vodnih 

ekstraktov zmanjšana. Pri ekstraktih višjih koncentracij pa je odstotek kalivosti 

manjši (slika 13). Odstopal je le ekstrakt, pripravljen iz zdravih listov čemaža s 

koncentracijo 0,1 g/100 mL. Ko smo primerjali ekstrakte, pripravljene iz okuženih 

listov čemaža, z ekstrakti, pripravljenimi iz zdravih listov čemaža, smo ugotovili, 

da je pri koncentracijah 0,1 g/100 mL in 1 g/100 mL odstotek kalivosti manjši pri 

ekstraktih, pripravljenih iz okuženih listov čemaža. Ko pa se koncentracija 

ekstrakta viša (5 g/100 mL in 10 g/100 mL), se razlike med zaviralnim učinkom 

zdravih in okuženih listov zmanjšujejo. 

 

Slika 13: Odstotek kalivosti kalic vrtne kreše, ki so kalile in se razvijale v 

vodnih ekstraktih iz okuženih in zdravih listov čemaža s koncentracijami 0,1 

g/100  mL, 1 g/100 mL, 5 g/100 mL in 10 g/100 mL. Prikazane so povprečne 

vrednosti za 4 ponovitve. 
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3.4. GOJIŠČA IZ VZORCEV TAL 

 

Kalice, ki so rasle v vzorcih tal v sestoju in izven sestoja čemaža, se niso 

statistično značilno razlikovale (t-test) v celotni dolžini kalice, kot tudi ne v 

dolžini njihovih korenin (preglednica 3). Povprečna kalivost za 4 ponovitve je bila 

boljša v tleh, nabranih blizu sestoja čemaža (29 %) kot pa v tleh neposredno v 

sestoju (25 %). 

Preglednica 3. Rezultati testiranja – studentov t – test za dolžine kalic in 

njihovih korenin v vzorcu tal nabranem znotraj (1) ali izven sestoja čemaža 

(2). Prikazane so srednje vrednosti (mean), vrednosti t, stopinje prostosti (df), 

verjetnost (p), numerus (N) in standardni odklon (Std. Dev.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mean 
(1) 

mean 
(2) 

t-
vredno

st 
df p 

N  
(1) 

 N 
(2) 

Std.Dev. 
(1) 

Std. Dev. 
(2) 

Dolžina kalice 
[cm] 

0,81 0,83 -0,26 431 
0,7
9 

201 232 0,853416 0,820328 

Dolžina 
korenine [cm] 

0,78 0,79 -0,16 431 
0,8
7 

201 232 0,797216 0,764205 
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4. DISKUSIJA 

 

Čemaž se začne pojavljati nekje marca pa vse do konca maja, njegov življenjski 

cikel nadzemnih delov poteka nekje tri mesece (Toman, 2013). Na podlagi 

zbranih podatkov smo ugotovili, da se število rastlin na ploskev v gozdu in na 

gozdnem robu s trajanjem sezone od marca do aprila veča. V gozdu je bilo več 

rastlin na preučevani ploskvi kot pa na gozdnem robu – torej v gozdu je bila 

gostota približno 30 %. Tudi to smo predvidevali, saj čemaž uspeva najbolje v 

senčnem, vlažnem okolju in okolju, bogatim s humusom, čeprav nismo uspeli 

dokazati korelacije s svetlobnimi razmerami. Predvidevamo, da zato ker smo 

uporabili lux meter, ki meri svetilnost, kar ni lastnost svetlobe, ki bi bila 

pomembna za rastline. Verjetno bi boljše rezultate dobili, če bi uporabili merilnik 

svetlobe, specializiran za rastline – kvantni meter pretoka fotonov v delu spektra 

fotosinteznoaktivne svetlobe (angl. PAR – photosynthetically active radiation). 

Razvoj čemaža sovpada z olistanjem dreves, zato lahko izkorišča senco drevesnih 

krošenj (Toman, 2013; Djurdjevic in sod., 2003). V gozd pride manj sončne 

svetlobe kot pa na gozdni rob, zato je v gozdu bolj vlažno in senčno. V gozdu je 

prav tako več različnih rastlinskih vrst, zato so posledično tla bolj bogata s 

humusom. Ker s časom narašča število rastlin na ploskev v gozdu in na njegovem 

robu, narašča tudi število listov na ploskev v gozdu (povprečno iz 10 na 18) in na 

njegovem robu (povprečno iz 8 na 12). Povečanje, ki smo ga zabeležili, je bilo 

okoli 55 % v gozdu in približno 10 % več pri ploskvah gozdnega roba.  

 

Število okuženih listov z ličinko muhe Cheilosia fasciata v gozdu in na njegovem 

robu je naraščalo od marca do aprila. Življenjski cikel muhe je usklajen z 

življenjskim ciklom čemaža. Vrsta ima tri larvalne stadije. Kadar en list ni dovolj, 

da larva doseže tretji stadij, list zapusti in okuži naslednjega, to je verjetno razlog 

zato, da je število okuženih listov naraščalo v odvisnosti od časa (Groot, 2010; 

Nielsen, 1979). Več je bilo okuženih listov v gozdu kot pa na njegovem robu, saj 

je bilo tudi število vseh listov večje v gozdu kot pa na njegovem robu.  Razlog za 
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večjo okuženost listov v gozdu kot na njegovem robu je tudi, da listi čemaža hitro 

propadejo, zato morajo ličinke muhe Cheilosia fasciata hitro do hrane. V gozdu 

so gostejši sestoji čemaža kot na njegovem robu, zato ličinka muhe Cheilosia 

fasciata lažje pride do hrane v gozdu (Hovemeyer, 1995). Prav tako je število 

zdravih listov na ploskev v gozdu in na njegovem robu naraščalo, medtem ko je 

bilo število bolj ali manj konstantno (7 listov) na ploskvah gozdnega roba. Če 

podatke okuženosti primerjamo z deleži (sliki 8 in 9), se pokaže, da v gozdu delež 

okuženih listov nikoli ni presegel 40 %, med tem ko je bila 40-odstotna okuženost 

na gozdnem robu dosežena že 3. teden opazovanja. Rezultati sugerirajo, da so na 

manj primernih rastiščih rastline čemaža bolj na udaru napadov listnih minerjev, 

pri čemer imajo rastline tudi manjši fitnes (sposobnost za preživetje), saj imajo na 

splošno manj listov. Opada je bilo na gozdnem robu precej manj (povprečno 2,16 

cm) kot v gozdu, a okuženost rastlin gozdnega roba ni bila v pozitivni korelaciji z 

globino opada (slika 2). 

   

Ličinke muhe Cheilosia fasciata sprva delajo v listih ozke rove, kasneje, ko 

rastejo, pa so ti rovi vedno večji (Groot, 2010; Nielsen, 1979). To kažejo tudi naši 

rezultati, saj površina okuženega dela lista (preračunana kot povprečje na vzorčno 

ploskev) v gozdu in  na gozdnem robu narašča od marca do aprila. V gozdu je 

površina okuženega dela na ploskev večja kot na njegovem robu, saj je tudi 

število okuženih listov na ploskev v gozdu večje kot pa na njegovem robu. Toda 

površina poškodovanega dela se je večala počasneje pri rastlinah iz gozdnega roba 

(količnik regresije 0,3) kot pri rastlinah v strnjenem sestoju znotraj gozda 

(količnik regresije 0,44). Ti rezultati sugerirajo, da čeprav so sicer rastline čemaža 

manj primernih rastišč bolj na udaru napadov listnih minerjev, ličinke priraščajo 

počasneje, saj se poškodba lista počasneje veča. To bi v nadaljevanju lahko 

pomenilo, da se take ličinke počasneje razvijajo, da jim morda celo zmanjka hrane 

in se morajo seliti na nov list, pri čemer so bolj izpostavljene plenilcem in 

verjetnost, da ne bodo preživele se poveča (Hovemeyer, 1995). 

 

Okuženih čebulic z ličinko Portevinia maculata  nismo zasledili. Naše delo na 

terenu je potekalo od sredine marca pa do konca aprila. Ličinke pa se iz jajčec 
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izvalijo nekje od junija pa do oktobra, zato smo bili verjetno z vzorčenjem 

prezgodnji (Hovemeyer, 1995). 

 

Število vseh rastlin na ploskev ni statistično korelirano z globino opada v gozdu in 

na njegovem robu. Površina okuženega dela lista čemaža pa narašča z globino 

opada v gozdu. To smo predvidevali, saj ko ličinka muhe Cheilosia fasciata 

doseže tretji stadij, zapusti list in gre v tla, kjer kot buba počaka do naslednje 

pomladi (Groot, 2010; Nielsen, 1979). Ličinka muhe Cheilosia fasciata za svoj 

razvoj potrebuje bogata humusna tla z veliko opada, saj tam preživi večino leta 

(Hovemeyer, 1995). 

 

Čemaž tvori goste sestoje, v katerih so druge vrste redko prisotne ali pa so celo 

odsotne. Je dominantna rastlina, kar bi lahko kazalo na zaviralni alelopatski 

učinek čemaža (Djurdjevic in sod., 2003). Predvidevali smo, da je čemaž 

alelopatska rastlina, kar smo tudi dokazali s pomočjo vodnih ekstraktov iz zdravih 

listov čemaža različnih koncentracij (0,1 g/100  mL, 1 g/100 mL, 5 g/100 mL in 

10 g/100 mL). Ekstrakti iz zdravih listov višje koncentracije imajo močnejši 

zaviralni učinek (slika 13). Dolžine kalic vrtne kreše so z večanjem koncentracije 

manjše (slika 12). 

 

Primerjanje dolžine kalic, ki so kalile in se razvijale v vodnih ekstraktih iz 

okuženih ali zdravih listov čemaža (s kocentracijami  0,1 g/100  mL, 1 g/100 mL, 

5 g/100 mL in 10 g/100 mL), se niso statistično značilno razlikovale (slika 12). S 

tem smo ovrgli hipotezo, ki pravi, da so listi čemaža, ki so okuženi s Cheilosia 

fasciata, manj alelopatski kot zdravi listi. Rezultati sicer kažejo v koncentracijah 1 

g/100 mL in 10 g/100 mL, da se razvijejo daljše kalice, če je bil ekstrakt 

pripravljen iz okuženih listov. Vendar pa kaže obratno odstotek kalitve – je 

namreč manjši ob prisotnosti ekstraktov okuženih listov. Ti rezultati kličejo po 

ponovitvi raziskave alelopatije, pri čemer bi morali biti predvsem pozorni, da za 

test uporabimo res dobro viabilna semena in da podatke vrednotimo takrat, ko so 

učinki najbolj vidni že s prostim očesom.  
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Kalice, ki so rasle v vzorcih tal v sestoju in izven sestoja čemaža, se niso 

statistično značilno razlikovale (t-test) v celotni dolžini kalice, kot tudi ne v 

dolžini njihovih korenin (preglednica 3). Predvidevamo lahko, da v tleh v sestoju 

čemaža ni bilo potencialno zaviralnih snovi. Kar je v nasprotju z našimi 

pričakovanji, saj je čemaževa glavna alelokemikalija fenol, ki je zlahka topen, 

posledica tega pa je prodiranje fenola v zemljo (Djurdjevic in sod., 2003). 

Prisotnost alelokemikalij izven rastline – v njenem okolju je sicer ključna za 

dokaz alelopatije, vendar prisotnost v okolju zelo težko dokažemo (Kaligarič in 

sod., 2011). Potencialno alelopatske snovi v okolju namreč interferirajo z drugimi 

okoljskimi dejavniki, tako abiotskimi (npr. pH, prisotnost vode …) kot biotskimi 

(npr. razgradnja z mikroorganizmi, prisotnost mikorize …) in se njihov 

potencialno zaviralen učinek ne izrazi.  
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5. SKLEP 

 

Gozd je optimalen habitat proučevane vrste čemaž (Allium ursinum). To se odraža 

v abundanci rastlin, številu listov na rastlino in odstotku okuženih listov, če 

optimalni habitat primerjamo z manj ugodnim habitatom na gozdnem robu. Naši 

rezultati kažejo, da se ugodnost habitata odraža tudi v okuženosti s herbivori, ki se 

hranijo s čemaževimi listi kot listni minerji (ličinka muhe Cheilosia fasciata).  

 

Število rastlin na ploskev je naraščalo v odvisnosti od časa v gozdu in na 

njegovem robu. Na gozdnem robu je bilo manj rastlin na ploskev kot v gozdu. 

Število vseh listov, število okuženih listov in število zdravih listov na ploskev so 

statistično značilno pozitivno odvisni od časa v gozdu in na njegovem robu. Na 

gozdnem robu je manj vseh listov, okuženih listov in zdravih listov na ploskev kot 

v gozdu. Prav tako je površina okuženega dela na ploskev statistično značilna 

pozitivno odvisna od časa v gozdu in na gozdnem robu. Na gozdnem robu je 

površina okuženega dela čemaža manjša kot v gozdu. 

 

V gozdu gostejši sestoji nudijo sicer ličinkam muhe Cheilosia fasciata več hrane, 

toda na gozdni sestoj ima to manj negativnega vpliva, saj je število zdravih listov 

naraščalo in tudi sicer so rastline imele več listov. Posledično v gozdu delež 

okuženih listov nikoli ni presegel 40 %. Za manj kvaliteten habitat na gozdnem 

robu naši rezultati sugerirajo, da imajo napadi listnih minerjev bolj negativne 

učinke. Predvidevamo, da imajo rastline tudi manjši fitnes (sposobnost za 

preživetje), saj imajo na splošno manj listov. Manj ugoden habitat za čemaž  pa se 

pokaže tudi manj ugoden za njegove herbivore. Namreč, površina poškodovanega 

dela se je večala počasneje, kar sugerira, da čeprav so sicer rastline čemaža manj 

primernih rastišč bolj na udaru napadov listnih minerjev, ličinke priraščajo 

počasneje. Predpostavimo lahko, da se ličinke počasneje razvijajo. Predvidevamo, 

da so listi čemaža v manj ugodnih habitatih tudi manj hranljivi. 

 

V gozdu površina okuženega dela čemaža narašča v odvisnosti od globine opada. 

Na njegovem robu pa ravno obratno, površina okuženega dela čemaža pada v 
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odvisnosti od globine opada. Število rastlin, število vseh listov, število okuženih 

listov in število zdravih listov ni statistično značilno korelirano s svetlobo v gozdu 

in na gozdnem robu. 

 

V času vzorčenja, torej od 17. 3. 2014 pa do 28. 4. 2014, nismo zasledili okuženih 

čebulic z ličinko muhe Portevinia maculata. 

 

Glede na rezultate, ki smo jih dobili v naših poskusih, lahko predvidevamo, da 

čemaž vsebuje potencialno alelopatske snovi. Vodni ekstrakti iz zdravih listov 

čemaža višjih koncentracij imajo močnejši zaviralni učinek kot listi čemaža nižjih 

koncentracij v bioloških testih kalitve semen vrtne kreše. To smo ugotovili s 

pomočjo merjenja dolžin kalic, saj so se z večanjem koncentracij dolžine vrtne 

kreše krajšale. Dolžine kalic, ki so kalile in se razvijale v vodnih ekstraktih iz 

okuženih listov čemaža, se niso statistično značilno razlikovale od kalic, 

izpostavljenih ekstraktom iz zdravih listov. Prav tako se kalice, ki so rasle v 

vzorcih tal v sestoju in izven sestoja čemaža, niso statistično značilno razlikovale 

v celotni dolžini kalic kot tudi ne v dolžini njihove korenine. 

 

Naši alelopatski biološki testi sugerirajo, da bi se sicer monodominantnost 

čemaževih sestojev lahko potencialno vzdrževala tudi z alelopatijo, vendar 

zaviralnih učinkov v tleh nismo učinkovito potrdili. Naši rezultati kažejo, da na 

potencialni alelopatski učinek vodnih ekstraktov listov nima negativnega vpliva 

okuženost z listnimi minerji. 
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