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Jesenske setve v vrtu
Septembra sejemo in pobiramo številne 
vrtnine. Najbolj znane so špinača, zim-
ska solata in motovilec. Ne pozabimo 
tudi na setev blitve, rukole in redkvice. 
Še vedno je čas tudi za zeleno gnojenje.

Če špinačo sejemo do sredine 
septembra, jo režemo še v tem 

letu. Špinača, ki jo bomo sejali ka-
sneje v septembru in oktobru, pre-
zimi in jo režemo spomladi. Običaj-
no jo sejemo na gredice, kjer smo 
gojili solato, paradižnik, kumarice, 
papriko, jajčevce, feferone, bučke, 
lubenice in melone.
Prezimne sorte solate sejemo do 
konca septembra, včasih je uspe-
šna še poznejša setev. Setev krhko-
listnih sort opravimo v več termi-
nih, in sicer v začetku septembra in 
začetku oktobra. Mehkolistne sorte 
pa v sredini septembra in sredini 
oktobra. Pri solati pazimo, da je ne 
sejemo poleg peteršilja, v tem času 
se bo dobro počutila ob špinači.

Setev motovilca, blitve in 
rukole
Motovilec ste nekateri že sejali av- 
gusta, sejemo ga lahko tudi v začet-
ku septembra. Če pa ga sejemo ko-
nec septembra in oktobra, ga uživa-
mo spomladi. Sveže letošnje seme 
motovilca za teden dni postavimo 
v hladilnik ali za tri dni v zamrzo-
valno skrinjo, tako bo kalitev poleti 
veliko boljša. Seme je bolje kupiti 

spomladi, saj je bilo tako seme pri-
delano v preteklem letu in zato bo-
lje kali.
Blitvo v vrtu pobiramo že vse leto, 
če je še nimamo, jo septembra še 
vedno lahko sadimo s pomočjo sa- 
dik. Avgustovske setve blitve so na-
menjene prezimovanju, kasneje v 
septembru jo lahko sadimo tudi s 
pomočjo sadik.
Rukolo lahko na prosto sejemo vse 
leto, ko je temperatura nad 5 sto-
pinj Celzija. Največkrat jo sejemo 
med solato, ker ne potrebuje svojih 
gredic. Divja rukola v nekoliko bolj 
zavetnem delu celo prezimi, gojeno 
rukolo pa lahko pozimi sejemo tu- 

di v lončke in posode, podobno kot 
krešo. Zadnji rok za setev redkvice 
je sredina septembra, pobirali jo 
bomo čez dober mesec.

Zeleno gnojenje
Na kakšno gredo posejemo facelijo. 
Lahko poskusimo tudi z oljno red-
kvijo ali belo gorjušico, ki ju na vrtu 
pustimo, da pomrzneta in prezimi-
ta. Od sredine septembra do konca 
oktobra lahko sejemo tudi ozimna 
žita. Marca, ko so tla primerna za 
obdelavo, jih le prekopljemo. Tako 
bodo tla pokrita z zeleno odejo, kar 
je priporočljivo za vsak vrt, še pose-
bej za zelenjavni vrt.
Več o setvah in sajenju posamez- 
nih vrtnin si lahko preberete tudi 
na spletni strani Zeleni svet pod 
zavihkom zelenjavni vrt in rubri-
ko zelenjavni vrt od A do Ž (http://
zelenisvet.com/zelenjavni-vrt-abe-
ceda).
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