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Decembrska opravila v rastlinjaku
V tem času je poln sveže domače zelenjave, ki smo jo sadili v drugi polovici poletja in začetku jeseni. 
V njem uspeva zimska solata, radiči, kitajsko zelje, špinača, motovilec, zelje, česen in druge vrtnine. 
Decembra poskrbimo tudi za zračenje in interventno ogrevanje rastlinjaka.

Z imska solata v rastlinjaku najbolje prezimi, če ni 
prevelika. Tako ni težav z gnitjem in pozebami. 
Konec zime pobiramo že prvo domačo solato. In-

tenzivno rast solate lahko pričakujemo v toplem febru-
arju ali marcu. Vse je odvisno od temperatur, svetlobe 
in dolžine dneva. Jesenski česen med solato bo dopolnil 
solatni krožnik. Uživali ga bomo kot mlado čebulo. V 
rastlinjak smo jeseni sejali azijsko listnato zelenjavo, ki 
jo bomo pobirali spomladi. Prav tako smo sejali rukolo, 
špinačo, motovilec in blitvo. Tako bo po spravilu solate 
na razpolago nova zaloga sveže domače listnate zelenja-
ve. V rastlinjaku brez težav prezimimo različne radiče, 
ki smo jih sadili konec poletja. V decembru pobiramo 
radič štrucar in druge glavnate sorte radiča. Paziti mo-
ramo, da ne zalivamo preveč. Drugače lahko radiči hitro 
začnejo gniti.
Paziti moramo tudi na to, da rastlinjak redno zračimo. 
Kitajsko zelje je nekoliko manj trajno od zelja in radiča, 
zato ga najprej poberemo. Glavnato zelje je v rastlinjaku 
zelo obstojno. Ob zelju uspeva tudi peteršilj. Nekaj te-
žav pri zelju smo imeli z gosenicami v začetku rasti, ki 
smo jih rešili z raztopino čilija in vode ter z njo dvakrat 
škropili po vrtninah. Raztopina čilija in vode odlično 
deluje tudi proti polžem.
Zasipnico, ki smo jo pripravili v kotu rastlinjaka, kjer 
skladiščimo korenje, peso, kolerabo in druge korenov-
ke, je treba pozimi občasno zaliti, da ohranjamo ustre-
zno vlažnost zemlje. Tako je kakovost ozimnice boljša 
kot v domači kleti. Oljka, limone, mandarine, pomaran-
če, rožmarin in drugo sredozemsko rastlinje lahko pre-
zimijo v neogrevanem rastlinjaku, če poskrbimo za in-
terventno ogrevanje in pravilno zračenje. Drugače je 
bolje, da težavne rastline prezimimo v hladnih vetrolo-
vih, na stopniščih z veliko svetlobe ali v hladnih in sve-
tlih kleteh.

Odstranimo cevi za namakanje
V času, ko temperature močno padejo pod ledišče, je 
treba odstraniti cevi za namakanje. To naredimo tudi 
takrat, ko rastlinjak interventno ogrevamo z žerjavico. 
V zimskem času je bolje zalivati ročno, ker lahko voda v 
ceveh zmrzne in poškoduje cevi. Treba je vedeti, da se 
lahko pozimi temperature, če rastlinjaka ne zračimo, 
hitro močno dvignejo, zato je v sončnem dnevu obvezno 
zračenje. Na takšen način iz rastlinjaka odvajamo tudi 
odvečno vlago, ki nam lahko povzroči težave z gnitjem 
vrtnin. V dneh, ko temperatura pade pod –10 stopinj 
Celzija, lahko rastlinjak ogrevamo z žerjavico iz kami-
na, ki jo čez noč postavimo v kovinsko posodo. Ogreva-
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mo ga lahko tudi z oljnimi svečami, ki jih postavimo 
pod kovinsko ali glineno posodo. Take sveče gorijo 14 
dni, zato strošek ogrevanja ni prevelik.
Gnojenje s kompostom opravimo v času rahljanja tal. To 
je lahko opravljeno pozno jeseni ali konec zime, saj se v 
rastlinjaku tla jeseni kasneje ohladijo in so konec zime 
že primerna za obdelavo. Najlaže jih globoko rahljamo 
z ruskimi vilami, ki omogočajo lahkotno pripravo tal 
tudi ženskam in starejšim vrtnarjem. Kompost zadela-
mo v tla v odmerku 80 do 100 litrov na 10 kvadratnih 
metrov. Če gnojimo s kupljenimi organskimi gnojili 
(briketi, peleti), jih dodamo spomladi, in to v času glo-
bokega rahljanja tal.
Postavitev rastlinjaka je mogoča že v toplem januarju ali 
februarju. Tako lahko sejemo in sadimo že zelo hitro, ko 
sonce pridobiva svojo moč. Vrtnarjenje v rastlinjaku se 
v osrednji Sloveniji in nižjih legah začne že februarja. 
Takrat je že dobro, da začnemo pripravljati tla in sejati. 
Pri postavitvi pazimo, da osebje, ki postavlja rastlinjak, 
ne zbije tal s hojo. Zato je dobro, da na zemljo postavimo 
široke deske, ki so fiksirane na pilote, ki jih zabijemo v 
tla. Tako ohranimo kakovost tal, saj imamo lahko dru-
gače vse leto težave z zemljo.
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Kitajsko zelje poberemo pred radičem.


