VRT IN DOM

V rastlinjaku je februarja že pomlad
Zunaj na vrtu še ni veliko dela, v rastlinjaku pa je treba že pošteno zavihati rokave. To še posebej velja
v toplih in sončnih dneh. Zimska solata v zavarovanem prostoru lepo napreduje, prav tako česen, grah,
čebula, azijska listna zelenjava in druge vrtnine. V zasipnici lahko prezimujemo tudi korenovke.

D

omači rastlinjak je v Sloveniji vse pogostejši. Pridelek je
tako bolj zdrav in zaščiten
pred srnami in točo. Postavitev in
nakup srednje velikega rastlinjaka
se obrestujeta že v petih letih. S
svežo domačo zelenjavo nas lahko
oskrbuje celo leto. S serijo prispevkov bom poskušal približati pridelavo zelenjave v rastlinjaku, ki je
celo lažja kot na vrtu, saj na manjši
površini zraste več zelenjave.

Vrtnine sejemo v pasove
Februar je lahko hladen ali presenetljivo topel in sonce hitro ogreje
rastlinjak. V tem času se rastline v
zavarovanem prostoru dobro počutijo. Zimska solata odlično napreduje in začenja rasti. Če novembra nismo sejali graha, ga lahko sejemo v
začetku februarja, prav tako bob.
Metuljnice so namreč zelo koristne
za popestritev kolobarja. Pri nas
vrtnine v rastlinjaku sejemo v pasove, ki segajo po celi dolžini rastlinjaka. Vsaka ima svojo vrsto in tako
imamo na enem kvadratnem metru
tudi štiri ali pet različnih vrtnin.
Nemci pravijo, da nam v tem primeru ni treba skrbeti za kolobar, ker je
na majhni površini veliko mešanih

Seme redkvice lahko sejemo med
čebulo ali ostale vrtnine
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posevkov. Tudi jesenski česen, ki
smo ga posadili v novembru, se dobro razrašča. Februarja lahko posadimo tudi jari česen. V tem času lahko
sejemo tudi redkvico, ki zasede
malo prostora in jo sejemo med skoraj vse vrtnine. S svojimi listi hitro
prekrije tla in jih varuje pred soncem. Lahko bi rekli, da je naravna
zelena zastirka, ki je hkrati še užitna. Po odstranitvi redkvice prostor
zasedejo večje rastline, kot sta solata in česen. Izogibamo se setvi med
azijsko listno zelenjavo, ker so nekatere vrtnine iz mešanice v sorodstvu
z redkvico. Sejemo lahko tudi špinačo, rukolo, sadimo čebulček in sadike prvih vrtnin, ki jih najdemo v
bolje založenih vrtnarijah. Nekaj
prostora pustimo tudi za krompir,
ki ga lahko sadimo marca. Če sadik
v osrednji Sloveniji še ni, se konec
tedna podamo na izlet na obalo,
kjer je zagotovo že v ponudbi.
Vrtnarsko sezono začnemo v neogrevanem rastlinjaku, kar je lahko tudi
več kot mesec dni prej kot na vrtnih
gredah. Če nam načrte po sajenju
sadik pokvari mraz, si lahko pomagamo z žerjavico v kovinski posodi,
ki jo v hladnih dneh ali nočeh postavimo v rastlinjak. Žerjavico lahko
dobimo v kaminu ali peči. Tako
mlade sadike ne bodo zmrznile. Ob
hujšem mrazu jih dodatno zaščitimo tudi z zimsko vrtno tkanino. V
sončnih dneh, ki jih je februarja običajno dovolj, je rastlinjak čez dan
dovolj segret, da čez noč zemlja oddaja toploto v prostor in jo zadržuje.
Februarja pobiramo tudi zelje, ki
smo ga skladiščili v rastlinjaku. Radiče in kitajsko zelje smo pojedli že
v decembru in januarju. Zasipnice v
kotu rastlinjaka pa omogočajo še
dolgo samooskrbo s korenjem, kolerabo in drugimi korenovkami. Ne
pozabimo je tudi občasno zaliti.
Pri nas smo majski srebrnjak sadili

Izbirajmo samo zdravo seme.

že jeseni. V rastlinjak ga lahko posadimo tudi še februarja. Tla v rastlinjaku naj bodo vedno prekrita z
rastlinami, saj tako ustvarimo naravno okolje. V praznih rastlinjakih
bi lahko jeseni sejali facelijo in organsko snov v februarju vdelali v tla.
Za dober pridelek je treba zemljo
občasno zalivati. Ne pozabimo na
redno zračenje v sončnih dneh. V
rastlinjak postavimo termometer in
poskrbimo, da temperature v sončnem dnevu ne dosežejo poletnih
temperatur. Rastlinam najbolj ugaja, če se dnevne temperature gibljejo okrog 10 do 15 stopinj Celzija.
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