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VRT IN DOM

Prvi krompir je že v rastlinjaku
Marca se v rastlinjaku že razrašča prva zelenjava, ki približno za mesec dni prehiteva razmere na vrtu. 
V zavarovanem prostoru so temperature bistveno višje kot v okolici. To rastlinam omogoča hitrejši 
razvoj in tako tudi zgodnejši pridelek. Slovenci smo navdušeni pridelovalci zgodnjega krompirja, in ta 
najhitreje zraste ravno v rastlinjaku. Ali vas zanima, kako izbrati pravo sorto?

www.zelenisvet.com
*

Za nasvet pokličite:
Davor 040 669 449

N aš rastlinjak je velik 6 x 5 
metrov. Poleg sredinskega 
pasu, ki je namenjen giba-

nju, poskušamo izkoristiti vsak cen-
timeter, kolikor se le da. Na desni 
strani imamo solato, redkvico, mla-
di česen, grah, peteršilj. Aprila 
bomo na oporne kole in mrežo 
usmerili kumare. Desni rob bo v za-
četku aprila zasedel še nizki fižol. 
Na levi strani rastlinjaka rastejo ja-
gode, čebula, špinača, zgodnji krom- 
pir ter azijska listna zelenjava. Seja-
li smo tudi tržaški solatnik. Za kolo-
barjenje bomo naslednje leto samo 
zamenjali strani.
Krompir v rastlinjaku sadimo že 
marca. Treba je izbrati zgodnje sor-
te in pridelka se lahko veselimo že 
konec pomladi. Vse je odvisno od 
vremena in temperatur. Prva zani-
miva sorta zgodnjega krompirja je 
twister, ki je srednje zgodnja sorta 
in bo zagotovo navdušila vrtičkarje 
in pridelovalce, saj je odporna proti 
plesni na listih in gomoljih in je ne 
škropimo. Daje zelo dober pridelek, 
odlična je za kuhanje, pečenje in se 
dobro skladišči. La strada je srednje 
zgodnja sorta in jo pobiramo kak-
šen teden po pobiranju najzgodnej-
ših sort. Tudi ta sorta je zelo dobro 
odporna proti plesni na listih in go-

moljih. Obe sorti lahko gojimo tudi 
na domačem vrtu. Aprila je čas za 
sajenje na vrtu, ko so tla ogreta na 
osem stopinj Celzija. 
V rastlinjaku imamo lahko tudi sor-
te krompirja, ki smo jih posadili v 
posode in jih bomo kasneje prenesli 
na vrtne grede. Tako za dober me-
sec prehitimo krompir, ki ga na vrtu 
sadimo v sredini aprila. Takšni sorti 
krompirja, ki sta zelo odporni in ju 
ni treba škropiti, sta tudi levante in 
alouette. Poleg odpornih sort lahko 
poskusimo z drugimi sortami, ki 
zahtevajo osnovno varstvo proti 
plesni in jih težko pridelamo brez 
škropljenja. Constance je srednje 
zgodnja sorta zelo dobrega okusa, 
zato jo gospodinje zelo cenijo. Ma-
nitou je srednje pozna sorta, ki us-
pešno nadomešča sorto desiree in je 
najboljša za praženi krompir. Zago-
tovo je za vrtičkarje zanimiva tudi 
srednje zgodnja sorta esmee, ki nas-
tavi do 15 gomoljev. Rudolph je uve-
ljavljena pozna sorta krompirja, ki 
zagotavlja konstantne pridelke tudi 
v težavnih letih. Če zmrzuje, je tre-
ba krompir v rastlinjaku pokriti z 
loki in belo vrtno tkanino. V večjo 
kovinsko posodo postavimo žerja-
vico iz kamina in jo pokrijemo s pe-
pelom. Tako mraz ne bo naredil 
škode v primeru spomladanske po- 
zebe. Dva ali tri dni pred napoveda-
no pozebo vse rastline v rastlinjaku 
škropimo z algami ali baldrijano-
vim čajem. Po pozebi uporabimo še 
pripravke iz aminokislin in z njimi 
poškropimo rastline, da si hitreje 
opomorejo.

Druga opravila v rastlinjaku
Globoko rahljanje z navadnimi ali 
ruskimi vilami izvedemo približno 
deset dni pred setvijo, kasneje pa 
rahljamo samo površinsko. V času 

rasti vrtnin tla na deset dni povr-
šinsko rahljamo s trirogom ali roč-
no frezo. Ker je rastlinjak pokrit in 
temperatura v njem visoka, se tla 
hitro izsušijo. V večjih rastlinjakih 
lahko uporabljamo namakalni sis-
tem, priporočamo ga tudi v manj-
ših. Drugače je treba zalivati dva- 
krat tedensko, ob visokih tempera- 
turah tudi večkrat. Pri zalivanju z 
zalivalko je zemlja hitreje zbita, 
zato že marca postavimo zastirko. 
Tako bo treba manj zalivati in rah-
ljati tla. Vse sadike in setve zaliva-
mo ali namakamo le toliko, da so tla 
rahlo vlažna. Po sajenju in setvi 
vrtnin se pri zalivanju prilagajamo 
predvsem vremenu. Temperatura v 
rastlinjaku se lahko ob lepih sonč-
nih dneh dvigne preveč, kar pomeni 
stres za rastlino. Takrat je treba po- 
skrbeti, da temperatura v rastlinja-
ku ni previsoka. Na sredino rastli-
njaka postavimo termometer, 
najbolje ga je obesiti v območju ras-
ti rastlin. Da bi se izognili vročin-
skemu stresu, je treba rastlinjak re-
dno zračiti. Zračiti začnemo že v 
jutranjih urah, tako odstranimo 
tudi odvečno vlago. Ob lepem son- 
čnem vremenu je treba rastlinjak 
odpreti že ob 9. uri ali celo prej. Če 
rastlinjaka ne zračimo redno, se 
plesen lahko pojavi tudi na krom-
pirju. V večernih urah ga zapremo, 
da ohranimo toploto, ki se akumu-
lira čez dan.
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