Čas je za setev domačih sadik
Želite pridelati najljubše sorte paradižnika, paprike, solate in drugih vrtnin? Tokrat
smo pripravili, kako in kdaj sejati za sadike paradižnika, paprike in drugih plodovk in
tudi o setvah za sadike solate, čebule, česna in drugih vrtnin. Za setev si priskrbite
sveže seme, kakovosten substrat za sejanje in gnojilo za dognojevanje sadik.
drugi polovici februarja opravimo setev za sadike paprike
in jajčevca, ki kalita nekoliko dalj
časa kot druge plodovke. S setvijo
paradižnika počakamo na sredino
marca. Temperatura, potrebna za
kaljenje, naj znaša 25 stopinj Celzija. Ta čas setve velja za vse, ki boste sadili v neogrevan rastlinjak,
nadstrešek ali v lonce na balkonih
in terasah. Za presajanje v ogrevane rastlinjake pa se setve paradižnika lahko lotimo tudi do mesec
dni prej. Za setve sadik uporabimo
substrat za sejanje, pikiranje in zelišča Naturen Bio. Fina in drobna
struktura substrata ponuja idealne
pogoje za kaljenje semen ter nadaljnji razvoj sadik. Ustrezno razmerje
in koncentracija hranil v substratu
pospešujeta razvoj močnega koreninskega sistema. Sejančki so zaradi prave sestave substrata odpornejši proti boleznim in škodljivcem.
Papriko, jajčevec in paradižnik
pikiramo takoj, ko se prvi klični listi povesijo v vodoravno lego. Iz set-

venice previdno skupaj z grudico
zajamemo sejanček in ga presadimo v lonček premera 10 ali 12 centimetrov. Sejančke presadimo nekoliko globlje. Koreninski sistem se bo
v lončku primerno razvil do presajanja na prosto po ledenih možeh.

Solato presadimo
mesec po kalitvi
Seme solate sejemo v več zaporednih terminih in si tako zagotovimo domače sadike za vse leto.
Za vzgojo sadik solate sejemo od
začetka februarja naprej. Če bodo
vremenske razmere ugodne, prve
sadike solate na vrt presajamo že
marca. Solato presajamo dober mesec po kalitvi semena. Pazimo, da
jo takoj po kalitvi premaknemo v
hladnejši prostor, da se ne pretegne. Solato, paradižnik in vse druge vrtnine ob pojavu prvih listov
na vsakih 10 dni dognojujemo s
100-odstotnim rastlinskim gnojilom za sadje in zelenjavo Naturen
Bio (10 ml/1 l vode). Uporabimo ga
tudi takoj ob presajanju in vsakih
14 dni v času rasti, zorenja. To čisto
rastlinsko gnojilo je iz povsem naravnih sestavin in je zelo primerno
za gnojenje domačih sadik.
Ob presajanju na vrt poskrbite tu-

BIO vzgoja zelenjave

1. KORAK
zasaditev, izbor
kakovostne zemlje

Zemlje Substral Naturen
spodbujajo rastlino k rasti
in tvorbi plodov na naraven
način

Visokokakovosten substrat iz
povsem naravnih sestavin
Z rahlo strukturo za tvorbo
koreninskega sistema
Za ekološko pridelavo

2. KORAK – Prvo gnojenje

Organska mineralna gnojila Substral
Naturen granulati:
Z dodatkom morskih alg
Z višjo vsebnostjo kalija, ki pospešuje
zorenje in izboljša okus pridelkom
Dušik je vezan v organski obliki zato
ne pride do izpiranj
Gnojimo ob sadiki-ni pregnojenja kot
pri klasičnem gnojenju ob lopatanju
100% naravne sestavine
Dolgotrajno delovanje 3 mesece

di za organsko gnojenje s konjskim
gnojem v peletih Naturen Bio, ki
izboljša strukturo tal in pospešuje
nastajanje humusa. Izbrani peleti
ne prihajajo iz farmske reje in so
brez semen in plevelov, kar je pomembno za zdrav razvoj in rast rastline. Če želite pridelati posebne
sorte čebule iz semena, je treba za
sadike sejati že konec januarja ali
na začetku februarja. V tem času
sejemo tudi česen iz bulbin in za sadike zelene, ki za razvoj kakovostne
sadike potrebuje kar dva meseca. V
februarju začnemo sejati za sadike
špinače, zgodnjega zelja, cvetače in
brokolija.
Če vam sadike rade »podivjajo«,
jim je treba zagotoviti nekoliko nižjo temperaturo in izboljšati osvetlitev. Sadike v času razvoja prvih
pravih listov prenesemo v nekoliko
hladnejši prostor, kjer počasi napredujejo do presajanja na prosto, ali v
rastlinjak.
Davor Špehar, Zeleni svet

www.substral.si/vrtickarji
3. KORAK – Redno zalivanje in
gnojenje v obdobju bujnega zorenja
Naturen BIO tekoče gnojilo
za plodovke, zelišča
in ostale vrtnine
Organsko mineralno gnojilo za
vse vrste zelenjave in plodovke
Iz povsem naravnih sestavin in
z dodanimi mikrohranili
Z visoko vsebnostjo kalija za
okusne plodovke in ostalo
zelenjavo
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