V rastlinjaku ne raste samo
paradižnik

Maja je rastlinjak poln sveže domače zelenjave. Sejemo in sadimo tudi za poletne dni. V zavarovanem
prostoru naj ne raste samo paradižnik. Če je pomlad hladna, v začetku maja sadimo tudi kumarice,
papriko, jajčevce in druge plodovke. Redno skrbimo za zračenje, zalivanje, postavimo zastirko in mrežo
za senčenje. Ne pozabimo na sajenje cvetlic, ki privabljajo čmrlje in čebele.

M

ed paradižnik največkrat
sadimo solato. Zelo priporočljivo je kombinirati
tudi klasično baziliko 'Genovese', ki
ima tipičen okus in vonj. Bazilika
sorte 'Magic Blue' je zelo privlačna
za opraševalce in nekoliko manj izrazitega okusa in vonja. Ta rastlina
v juniju razvije čudovito vijoličasto
socvetje, ki ga zelo radi obiščejo
čmrlji in čebele. Čudovito belo socvetje razvije tudi bazilika 'Magic
White'. Obstajajo številne variacije
bazilike. Poskusite lahko tudi s sajenjem drobnolistnih sort in cepljenih sadik.
Žuželke v rastlinjak vabi tudi ognjič
s svojimi rumenimi cvetovi. Če je
hladna pomlad, je treba paziti, da
ne prehitevamo s sajenjem v neogrevanem rastlinjaku. Paradižnik,
papriko, jajčevce, čilije, feferone in
druge toplotno občutljive vrtnine
sadimo, ko so nočne temperature v
rastlinjaku stabilne in višje od 10
stopinj Celzija. Priporočljivo je, da v
rastlinjak namestimo termometer
in preverimo temperature v večernih in zgodnjih jutranjih urah.
Spremljamo tudi dolgoročno vremensko napoved, da rastlin s prehitrim sajenjem ne ustavimo v rasti.
V primeru hladne pomladi lahko
bučke in kumarice sadimo v rastlinjak že v začetku maja, saj prenesejo nekoliko več nizkih temperatur.
Če je dolgoročna napoved vremena
topla, lahko sadimo v zavarovan
prostor že aprila. Tudi v tem primeru pazimo na mejno temperaturo 10
stopinj Celzija. V osrednji Sloveniji
običajno s setvami in sajenjem prehitevamo za 14 dni do tri tedne. Ve-

getacija je v rastlinjaku hitrejša,
zato tudi pridelek hitreje pobiramo.
Sonce je v maju že visoko v zenitu in
močno greje rastlinjak. Če je sončno
vreme, je treba zračiti rastlinjak že
v jutranjih urah, vsekakor je to že
pred zajtrkom, da se v njem ne zadržuje prekomerna zračna vlaga, saj se
tako ustvarjajo pogoji za razvoj bolezni, ki najhitreje napadejo paradižnik. V primeru oblačnega vremena je treba boke rastlinjaka odpreti v dopoldanskem času. Treba je
preveriti termometer in poskrbeti,
da temperature v dopoldanskem
času niso višje od 25 stopinj Celzija.

S cvetlicami
privabimo opraševalce
Poskrbeti je treba, da čebele in čmrlji od daleč opazijo cvetoč motiv, da
bodo oprašili tudi paradižnik, papriko, kumarice in druge vrtnine v
rastlinjaku. Cvetlice so naš najboljši
pomočnik pri opraševanju rastlin,
zato jim ponudimo gredo okrog rastlinjaka. Maja poskrbimo tudi za
zastiranje tal in tako zmanjšamo
potrebo po zalivanju. Za zastirko
lahko uporabimo svežo travo, ki je
ostala po košnji. V tem primeru naj
bo zastirka debeline 3 do 5 cm. Tako
trava ne bo gnila v spodnjih plasteh.
Slovenski vrtičkarji pogosto uporabljajo tudi drobno rezano slamo ali
miskant, ki je za polže slabše prehoden in jih nekoliko ovira pri gibanju. Zelo je priporočljiva tudi zastirka iz ovčje volne, ki poskrbi za to, da
so tla v primeru nizkih nočnih temperatur še vedno topla. Ovčja volna
je hkrati bogat vir dušika in služi
tudi za gnojenje. Veže veliko vlage,

Rastlinjak v začetku maja

zato je treba v rastlinjaku bistveno
manj zalivati.
Maja je potrebno tudi senčenje rastlinjaka, ker ima sonce že veliko
moč. V sončnem vremenu so temperature zelo visoke in lahko presegajo 35 stopinj Celzija. Senčimo ga
tako, da čez streho namestimo mrežo za senčenje ali mrežo proti toči,
ki naredi okolje v rastlinjaku bolj
prijazno za rastline. Tudi toča, ki se
pojavi v poletnih dneh, v tem primeru ne more poškodovati folije, ki
je napeta čez ogrodje rastlinjaka.
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