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Preizkus kaljivosti
Če sami doma pridelujemo in hranimo semena, vemo tudi, da moramo biti
pri njihovem skladiščenju zelo pazljivi. Enako je tudi s semeni, ki jih kupimo v
trgovinah. Čeprav se zdi, da so v zaprtih vrečicah dobro zavarovana, se prav
tako lahko poškodujejo. Paziti moramo, da jih ne izpostavljamo premočnemu
soncu ali da nanje ne odlagamo kakih težjih stvari, ki bi semena fizično
poškodovale. Velikokrat nam po setvi nekaj semena ostane – strokovnjaki
svetujejo, da jih takoj zavijemo nazaj v vrečico in pospravimo v suh in hladen
prostor.
Pogosto se sprašujemo, koliko časa lahko sploh semena hranimo, da bodo
še uspešno kalila. Z leti namreč izgubljajo energijo, ki jo imajo v sebi, čeprav
so skladiščena v optimalnih pogojih. Priporočljivo je, da se za zgodnje setve,
ko je zemlja še hladnejša in vremenski pogoji nestabilni, uporablja sveže
seme. Seme prejšnjih let pa uporabimo za setve v toplejših in prijaznejših
mesecih.
Če smo v dvomih, ali so naša semena še kaljiva ali ne, lahko doma hitro
izvedemo preprost kalilni test. Zanj potrebujemo papirnato brisačo, mlačno
vodo, posodico ali globlji krožnik, prozorno folijo za živila ter seme. Papirnato
brisačo namočimo z mlačno vodo in jo v dveh ali treh plasteh položimo na
krožnik oziroma v posodico. Odvečno vodo odlijemo stran. Seme
enakomerno posujemo po brisači – kot bi ga sejali v zemljo. Če imamo več
različnih vrst semen, za katere nismo prepričani o njihovi kaljivosti, lahko
damo v posodico tudi po nekaj vzorcev vsakega semena. Vse skupaj
pokrijemo s plastično folijo, ki bo poskrbela za ohranitev vlage, in položimo
nekam na toplo.

Po nekaj dneh bi se že morali pokazati prvi rezultati, kar pomeni, da lahko to
seme brez skrbi posejemo v zemljo. Če pa po desetih ali celo štirinajstih
dneh ni nobenih sprememb, pomeni, da naše seme ne bo kalilo in ga
moramo zavreči.
Pa poglejmo še koliko časa so semena različnih vrtnin še kaljiva, oz. koliko let
največ jih je še dobro hraniti.
– Eno leto: seme pastinaka, večine začimb, dišavnic in cvetlic, seme črnega
korena.
– Do dve leti: seme čebule, pora, peteršilja in korenčka.
– Tri do štiri leta: seme fižola, graha, solate, kreše, kumaric, bučk, melon,
blitve, paprike, zelene, špinače, paradižnika, radiča.
– Semena, ki jih lahko največ časa hranimo, pa so seme jajčevca, endivije,
zelja in drugih kapusnic, sladke koruze, redkvice, redkve in rdeče pese.
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