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Gojenje endivije

Izkušeni starejši vrtnarji so še vedno zelo navezani na direktno setev. Veliko ljubiteljskih vrtnarjev si vzgoji lastne 
sadike ali jih kupi v vrtnih centrih. Ob upoštevanju optimalnega časa setve, pravilnega gnojenja in ostalih drobnih 
skrivnosti boste vzgojili dovolj endivije za domačo porabo.

Optimalen čas setve endivije
Endivijo lahko sejemo že spomladi februarja ali marca in nato spet v juniju. Poletne setve torej sejemo od konca 
maja naprej, še bolje pa je, da jo sejemo v juniju. Zadnji rok za setev endivije je sredina julija, presajamo jo lahko 
še v sredini avgusta.

Endivija je vrtnina dolgega dne, zato zgodnje setve v vročem, dolgem poletnem dnevu zacvetijo.

Vzgoja sadik in sajenje sadik endivije
Za vzgojo sadik izberemo lončke ali multiplošče. Za setev sadik uporabimo vedno kupljen substrat. V vsako 
odprtino posejemo eno semenko. Setev postavimo v senco in redno zalivamo.

Če je zelo vroče po vzniku pustimo sadike v polsenci, ob zmerno toplem poletju jih postavimo na sonce. Ko 
korenine prerastejo koreninsko grudo, so sadike pripravljene na presajanje na vrt.

Razdalja med vrstami je 40 cm, v vrsti pa jo lahko sadimo na 30 do 40 cm. Če so sadike prevelike jim nekoliko 
porežite liste, saj prevelike sadike v neugodnih vremenskih razmerah hitreje pobegnejo v cvet.

Dobri sosedje endivije
Dobri sosedje endivije so brokoli, cvetača, fižol, grah, kitajski kapus, kolerabica, koper, por in zelje.

Endivija je vrtnina poletja in jeseni. Takoj za solato je 
gotovo najbolj priljubljena solatnica. Spoznajte osnovne 
zakonitosti za njeno uspešno pridelavo.
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Namakanje in gnojenje endivije
Po presajanju je treba vzdrževati rahlo, odcedno prst, po potrebi namakati, potem so listi endivije krhki in ne 
postanejo trdi.

Endivijo ne sadimo na gredice, ki so bile tekoče leto gnojene s hlevskim gnojem. Gredico kjer raste endivija 
pognojite z domačim kompostom ali kupljenimi organskimi gnojili.

Ne gnojite pretirano, saj bo v tem primeru več težav z boleznimi. Ob pripravi gredic je uporaben tudi lesni pepel, 
v vegetaciji pa jo zalivajte z gabezovo prevrelko.

Bolezni endivije v domačem vrtu
Največji sovražnik endivije pretirano gnojenje z dušikom. Takrat prične endivija gniti. V zgodnjem poletju na vrtu 
endivije ne gnojimo posebej, zadošča to, kar jev tleh ostalo od njene predhodnice.

V ekološki pridelavi jih krepite s pripravki iz regratovih ali ognjičevih cvetov, skuhate lahko tudi rmanov, kamilični 
ali timijanov čaj. Uporaben je tudi čaj iz česna, čebule in žajblja. Te naravne pripravke je potrebno uporabljati 
redno, najmanj enkrat na teden.

Tudi v trgovini je veliko pripravkov, ki delujejo na podoben način. Bolezni bo manj ob upoštevanju kolobarja, 
rahljanjem tal, upoštevanju razdalje sajenja in uporabo zastirke.

Škodljivci endivije
Koreninske uši so razpoznavni znak, da ste gnojili preveč. V ekološki pridelavi, se jih zelo težko znebimo. Za 
omejitve lahko uporabite registrirane ekološke pripravke. Pripravite si lahko tudi pripravek iz vratiča ali pa listov 
rabarbare. V klasičnem varstvu posegamo po registriranih sistemičnih insekticidih.

Ob težavah s strunami, priporočamo sajenje sadik s koreninsko grudo. Te so nanje nekoliko manj občutljive. 
Pomagate si lahko tudi z ekološkimi sredstvi za zatiranje strun.

Spravilo endivije
Endivijo režemo sproti. V jeseni endivije ne režemo prehitro, saj je bogatejša sveža z vrta, kakor tista, ki jo v 
časopisni papir zavito hranimo v kleteh. V primeru napovedi nizkih temperatur jo prekrijemo z vrtno tkanino. V 
praksi dobro vemo, da jo moramo pospraviti pred radičem.
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