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Zimska setev
Zimska setev je odlična metoda za sejanje semen v še hladnih mesecih.
Primerna je za ljudi, ki nimajo velikih vrtov, toplih gred in pokritih
rastlinjakov. Ne zavzame veliko prostora, je enostavna in z upoštevanjem
navodil vedno uspešna. Gre pravzaprav za sejanje v pokrite prozorne lončke,
ki predstavljajo tople grede v pomanjšani obliki: s tem lahko zagotovimo
semenu, da bo kalilo v toplem in svetlem okolju, zavarovano pred škodljivci.
Hkrati pa bo imelo zaradi luknjic, ki jih naredimo v pokrov lončka, zadosten
pretok zraka.
Za zimsko setev potrebujemo torej najprej primerne posodice – te naj bodo
čim bolj prosojne, dovolj visoke, s prilegajočim se pokrovčkom. Prepričani
smo, da imate kaj takega že shranjenega v svojih omarah: lahko uporabite
različne posode za hrano s prozornim pokrovom, lahko pa reciklirate tudi
lončke jogurta, skute ali celo plastenko za pijačo. Če ne najdete primernega
pokrovčka, lahko namesto tega uporabite tudi prozorno plastično folijo.
Ko imamo posode pripravljene, naredimo v dno drenažne luknjice, skozi
katere bo odtekala odvečna voda. Nasujemo od 6 do 10 cm zemlje in
zalijemo. Bolje je uporabiti rahlejšo zemljo ali mešanico s kompostom, saj bo
zemlja z vrta za nežna semena nekoliko pretežka. Dodamo seme in ga
zasujemo z dodatno zemljo ter vse skupaj še enkrat navlažimo. Pri tem
uporabimo raje pršilko ali vsaj pazimo, da ne zalivamo s premočnim curkom.
Posodo pokrijemo s prozornim pokrovčkom, ki smo ga predhodno
preluknjali. Luknjice naj ne bodo prevelike: toliko, da skoznje pritekata
pravšnji količini zraka in vlage. Pazimo tudi, da bo pokrovček ustrezal
posodici in da bo trdno pritrjen, da ga ne bo odneslo ob prvem močnejšem
vetru.

Enako ukrepamo, če za pokrivanje uporabimo prozorno folijo – poskrbimo za
luknjice in jo pritrdimo na lonček z lepilnim trakom.
Tako pripravljene posode damo ven na balkon ali okensko polico – na
prostor, kjer bodo v zavetju in na soncu. Ves čas kontroliramo, če je zemlja
dovolj vlažna. Opazili bomo, da setvena mešanica pod pokrovčkom
potrebuje dosti manj zalivanja kot seme, ki je posejano v odprtem lončku.
Pokrovček namreč zadržuje vlago in toploto, kar pa je lahko težavno, ko se
ozračje otopli – predlagamo, da ob malo toplejših dneh in močnejšem soncu
pokrovčke raje odstranite, da se seme ali novorojene sadike ne pregrejejo.
Ponoči pa jih seveda nazaj pokrijete.
Zimsko setev lahko začnemo že v sredini februarja. Semena nam bodo kaj
kmalu vzniknila, in če jih boste sejali v večjem številu v eno posodico, bodo v
slabem mesecu pripravljena za pikiranje v večje lončke. Na ta način
pridobljene sadike bodo odpornejše, bolj zdrave in navajene na zunanje
razmere.

Franka Koren

Viri:
Plankl, A., 2018: Zimska setev in vzgoja sadik paradižnika. Vrt brez prekopavanja:
<https://vrtbrezprekopavanja.si/zimska-setev-in-vzgoja-sadik-paradiznika/>.
(Dostop:
15. 4. 2020)
Thompson-Adolf, J., 2020. Semena, sejanje in shranjevanje. Ljubljana: Mladinska knjiga.

