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Gojenje paradižnika

V zrelem paradižniku je veliko koristnih snovi, ki jih imenujemo antioksidanti. Ti so v naši prehrani nujno potrebni, 
saj nase vežejo veliko škodljivih snovi.

Gojenje sadik paradižnika
Setev za sadike opravite v od druge polovice februarja naprej, zadnji rok setve je polovica marca. Sadika 
paradižnika se razvija 60 do 70 dni, če v času kalitve ne zagotovimo temperature okrog 25 °C pa tudi več. Čas za 
pikiranje nastopi, ko se klični listi postavijo v vodoravni položaj. Za setev uporabite substrate za setev in pikiranje.

Čas, globina in razdalja sajenja paradižnika
S sajenjem plodovk je v osrednjem delu Slovenije je treba počakati, do sredine maja. Takrat se dnevne temperature 
gibljejo pod 20 °C, nočne pa ne padejo pod 10 °C. Težave, ki nastanejo če prehitevamo optimalen čas sajenja 
paradižnika si preberite v članku, prve težave na paradižniku in ostalih plodovkah.

Če paradižnik presajamo v prehladno zemljo ali sadik pred presajanjem ne utrdimo primerno, prvi cvetovi 
odpadejo oziroma se sploh ne oblikujejo. Pridelek torej ne bo bolj zgoden, lahko je celo poznejši. Enako velja, če 
presajamo prevelike sadike. Sadike presajamo do prvih listov, da bodo korenine sposobne najti čim več vode in 
hranil. Pri cepljenih sadikah pazimo, da je cepljeno mesto nad zemljo. Sadike paradižnika sadimo 50 cm narazen 
v vrsti in 70 cm narazen med vrstami. Za paradižnik v rastlinjaku in cepljene sadike naj bo sadilna razdalja vsaj 
20 cm večja.

Gnojenje in dognojevanje paradižnika
Za osnovno gnojenje uporabite hlevski gnoj, kompost ali kupljena organska gnojila. Ker organska gnojila vsebujejo 
premalo kalija gredico pognojite tudi s kalijevimi gnojili, uporabna je tudi gabezova zastirka ali dognojevanje z 
gabezovo prevrelko, ki vsebuje veliko kalija.

Za dognojevanje v trgovinah kupimo izvlečke iz alg ali pripravke, ki vsebujejo aminokisline. Uporabljate jih redno, 

Paradižnik sodi med najbolj priljubljene vrtnine v 
domačih vrtovih. Če želite uživati slastni domač 
paradižnik upoštevajte osnovna pravila za gojenje 
paradižnika, ki smo vam jih posredovali v nadaljevanju 
članka.

Celoten članek:
http://zelenisvet.com/gojenje-paradiznika

http://zelenisvet.com/gojenje-paradiznika/
http://zelenisvet.com/
http://zelenisvet.com/gojenje-paradiznika/


stran  2 

vsaj enkrat tedensko v maju, juniju in juliju, kasneje pa po potrebi. Ko je zelo vroče, moramo rastlinam v rastlinjaku 
takoj, ko so nastavljeni prvi plodovi, zagotoviti tudi dovolj kalcija. Dodajamo ga preko listov v obliki listnih gnojil, 
nekaj kalcija paradižnik dobi tudi z mlekom ali sirotko, ko rastline varujete pred boleznimi.

Kaj sadimo in sejemo ob paradižnik?
Spomladi med paradižnik sadite solato, jeseni pa motovilec ali špinačo. Kapucinka, ognjič, meta in bazilika uspešno 
delujejo proti boleznim in škodljivcem. Poleg paradižnika se dobro počutijo tudi nizek fižol, bučke, sladka koruza, 
bob, čebula, česen, drobnjak, por, radič, redkvica, zelena,  endivija, korenček, peteršilj, špargelj, cvetača in črna 
redkev.

Slabi sosedje paradižnika
Slabi sosedje paradižnika so grah, sladki komarček, zelje krompir. Sorodniki paradižnika (razhudniki) so paprika, 
čili, jajčevec in krompir, zato je treba paziti, da na isto gredico oz. isto mesto te rastline ne pridejo pogosteje kakor 
vsako tretje leto.

Bolezni paradižnika
Paradižnik najpogosteje ogrožajo bolezni kot so paradižnikova plesen, uvelost paradižnika, alternarijska pegavost. 
Največ težav s krompirjevo plesnijo, zaradi katerih paradižnik propade v nekaj dneh, bo ob toplem vremenu s 
temperaturami do 30°C in vlažnem deževnem poletju. Več težav s krompirjevo plesnijo bo, če sadite prevelike 
sadike, gnojite prekomerno in sadite neodporne sorte. Več o boleznih zaradi deževnega poletja preberite v 
članku.

Bolj odporni so hibridi, cepljene sorte plesen napade nekoliko kasneje, ker so močnejše in črpajo več hranil, same 
rastline pa niso odpornejše. 

Manj težav bo, če redno odstranjujete zalistnike in skrbite za krepitev rastlin. V trgovinah lahko kupite pripravke 
iz izvlečkov njivske preslice, sojinega lecitina, česna ali iz naravnih glin. Sami si lahko pripravite izvlečke koprive, 
regratovih cvetov in cvetov ognjiča, ki ravno tako krepijo rastlino. Iz kamilic, rmana, cvetov regrata in cvetov 
ognjiča pa si skuhate čaj in z njim škropite paradižnik. Mešate lahko tudi mleko in vodo v razmerju 1:1.

Škodljivci paradižnika
Najpogostejši škodljivci so strune, bramorji, uši, bele mušice.

Spravilo in zalivanje paradižnika
Paradižnik je velik porabnik vode, zato ga na vrtu redno in globoko namakajte. Uredite si lahko kapljično 
namakanje ali ob sadike v zemljo postavite plastične steklenice, ki jim odrežete dno in skozi odprtino zalivate 
sadiko. Zalivanje opravite vsaj dvakrat do trikrat na teden.

Paradižnik je najkoristnejši, če ga uživamo svežega. Obiramo ga v suhem vremenu, ko so plodovi zreli. Zeleni 
plodovi vsebujejo solanin, ki je v večjih količinah strupen. Zelene plodove lahko obiramo samo jeseni, ko plodovi 
na prostem ne zorijo več, saj dozorijo tudi v notranjih prostorih.
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