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Kako začeti?
Semena lahko sejemo neposredno v zemljo na vrtu ali pa predhodno v
lončke. Vzgoja sadik v lončkih ima nekaj več prednosti: s to metodo lahko
sami uravnavamo ustrezno temperaturo, svetlobo, dotok vode in zraka. Pri
odločitvi o zunanji ali notranji setvi je pomemben tudi podatek, da seme v
težki zemlji teže kali in da se iz sejanja v zaprtem (kontroliranem) prostoru
rastline prej razvijejo. Setev v lončkih z rahlejšo zemljo je primernejša tudi pri
rastlinah, ki uspevajo samo pri višjih temperaturah (npr. paradižnik ali
paprika). Naš cilj je namreč pridobiti močno in zdravo sadiko, potem bomo
imeli tudi lep pridelek.
Začnemo z izbiro primerne posode. Navadno večina ljudi izbere plastične
lončke ali setvene pladnje z večjim številom celic, ki jih dobimo v vrtnarijah.
Če nas plastika ne moti, lahko ponovno uporabimo različne vrste embalaže:
na primer jogurtove lončke, posodo za toplo hrano iz samopostrežne
restavracije, posodo za jagode, embalažo za mleko, različne povoščene
škatle za hrano. Važno je, da je posoda primerne globine, priporoča se vsaj
od 6 cm naprej, da imajo korenine dovolj prostora, da se razrastejo. Razne
novodobne ideje o sejanju semena v jajčne lupine so sicer zelo simpatične,
vendar neprimerne za pridobitev zdrave sadike.
Poleg primerne globine mora imeti posodica, v katero sejemo, tudi drenažne
luknjice, da lahko odvečna voda odteka skoznje. Lončke s semeni je
priporočljivo postaviti na trden podstavek. Zelo dobra alternativa plastičnim
lončkom so lončki iz šote ali kakega drugega biološko razgradljivega
materiala. Ti nam omogočajo, da rastlino skupaj z lončkom presadimo na vrt
in pri tem ne poškodujemo korenin. Če sejemo več različnih semen, moramo
seveda poskrbeti za označevanje – vedno napišimo katero vrsto zelenjave
smo posejali.

Pri notranji setvi se velikokrat sprašujemo, kam lončke s semeni postaviti, da
bodo imeli primerno količino svetlobe, toplote, vode in zraka. Verjetno vas je
malo takšnih, ki ste se tega lotili velikopotezno in ste si priskrbeli posebno
mizo s fluorescentnimi sijalkami, kjer lahko razvoj semen nenehno
kontrolirate. Tudi rastlinjaka nima ravno vsakdo doma. Zato svetujemo, da
lončke s semeni postavite v redno prezračen prostor z veliko dnevne
svetlobe. Optimalna temperatura za vznik semen je pri različnih
zelenjadnicah različna, a večinoma se giblje okrog 22 stopinj. Ko na površini
zemlje že vidimo poganjke (se pravi pri rasti prvih listkov), pa je boljša nižja
temperatura, od 16 do 20 stopinj. Priporočljivo je, da imate blizu vedno
pršilko z vodo, da popršite zemljo, če se izsuši. Najboljše mesto za rastočo
rastlinico je pri oknu, da ima ta dovolj svetlobe – če vidite, da so poganjki
bledi in podaljšani, je razlog ravno v pomanjkanju svetlobe ali toplote.
Ko nam rastlinica vzkali in zraste, pa jo je treba pred presaditvijo na vrt še
okrepiti oziroma pripraviti na malo težje pogoje, kot jih je imela do sedaj v
notranjosti. Strokovnjaki priporočajo, da jo vsak dan postavimo ven za eno
uro, a ne neposredno na sonce ali veter. Čas privajanja na zunanje pogoje pa
vsak dan nekoliko podaljšujmo. Po približno enem tednu bo rastlina
pripravljena na svoje novo življenje na vrtu.
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