V rastlinjaku raste že polno vrtnin

Aprila je v domačem rastlinjaku že polno življenja. V osrednji Sloveniji, če je toplo vreme, že lahko
sadimo paradižnik, za njim bučke, konec meseca še paprike, kumare in jajčevce. Posebno pozornost
namenimo zračenju in zalivanju.

V

začetku aprila je še čas za
postavitev domačega rastlinjaka. Za štiričlansko družino zadostuje rastlinjak velikosti 5 x
6 metrov in vrt, ki je velik 100 kvadratnih metrov. Tako ste samooskrbni celo leto, saj omogoča oskrbo z
domačo zelenjavo tudi takrat, ko na
vrtu ni pridelka. Rastlinjak aprila
redno zračimo, da se na stenah ne
nabirajo kapljice vode. Če ga ne zračimo, je temperatura hitro 30 stopinj Celzija in več. Priporočamo, da
ga zračite že v dopoldanskih urah.
To naredite tako, da odprete stranske boke, lahko tudi vrata. V praksi
rastlinjak odpremo, ko odidemo na
delo. Če ste doma, ga v sončnem
dnevu odprite najkasneje ob osmih.
Tako se znebite kondenza, ki lahko
povzroči škodo na sadikah in mladih rastlinah, ohranite pa tudi ustrezno vlažnost in temperaturo.
V rastlinjak najprej posadimo paradižnik, teden ali dva kasneje še papriko in jajčevec. Konec aprila sadimo tudi kumare. To naredimo takrat, ko so nočne temperature v rastlinjaku nad 10 stopinj Celzija. Čas
sajenja je odvisen predvsem od vremena. V topli in sončni pomladi je v
rastlinjaku zelo toplo in čez dan
akumulira dovolj toplote, ki rastline
varuje pred nočnimi ohladitvami.
Če so noči hladne, je rastlinjak naj-

bolje ogrevati z žerjavico iz kamina,
ki jo damo v kovinsko vedro. Pomaga tudi, če si v zavarovanem prostoru postavite dodatni tunel, ki ščiti vrtnine pred mrazom. Vsekakor
bolj priporočam ogrevanje rastlinjaka z žerjavico kot z oljnimi svečami, saj je učinek toplote zelo hiter.

Tla pokrijemo z zastirko
Med paradižnik sadimo solato, lahko tudi baziliko. Če je dovolj prostora, priporočamo tudi setev kapucink, ki poskrbijo za dodatno barvitost rastlinjaka. V toplejših območjih Slovenije lahko začnemo saditi
paradižnik in druge plodovke, ko se
temperatura v rastlinjaku tudi v nočnem času ne spusti pod 10 stopinj
Celzija. To pomeni, da nas zunaj v
nočnem času ne zebe, ko smo v debelejšem puloverju. Takoj po sajenju tla pokrijemo z zastirko iz slame, ki poskrbi za ohranitev vlažnih
tal po zalivanju, kajti v rastlinjaku
se tla, če niso pokrita z zastirko, zelo hitro izsušijo. Vse rastline zalijemo po celotni površini tal. Tako se
bodo rastline iz sadik dobro ukoreninile. Dobro razvit koreninski sistem v rastlinjaku je osnova za kakovosten pridelek. Če je april sončen,
zalivamo večkrat na teden, zelo priporočamo tudi uporabo namakalnega sistema.

Priporočeni termini za sajenje vrtnin
v rastlinjaku v osrednji Sloveniji:
VRTNINA

ČAS SAJENJA SADIK

paradižnik

začetek aprila do sredine aprila

bučke

sredina aprila

paprika, kumare, jajčevec

konec aprila
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Za hitrejši pridelek lahko sadimo
tudi jagode. Nizki stročji fižol lahko
sejemo tudi v rastlinjaku. Če je rastlinjak dovolj velik, se bo fižol dobro počutil tudi ob bučkah in paradižniku. Čas za setev nizkega stročjega fižola je takrat, ko v dolgoročni vremenski napovedi slana ni
predvidena. Treba je vedeti, da je fižol občutljiv že pri 5 stopinjah Celzija. Ne pozabimo tudi na nove setve
motovilca. Če želimo peteršilj, ga
sejemo v začetku aprila. Setve smo
lahko opravili tudi v drugi polovici
marca. V aprilu lahko sejemo tudi
blitvo. Proti koncu meseca sejemo
in sadimo zelišča in cvetlice.
Umestimo jih v okolico rastlinjaka,
da privabimo opraševalce. Na ta način privabimo koristne žuželke in
tako bo manj težav s škodljivci. Priporočljivo je, da v bližini rastlinjaka
postavimo tudi »hotel« za žuželke.
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