
VRT V JANUARJU 

 

V  mesecu januarju načrtujemo vrt za novo sezono, preverimo kakovost semena, pobiramo pridelke na 

vrtu in v rastlinjaku pričnemo s setvijo in sajenjem. V sadovnjaku naberemo cepiče za spomladansko 

cepljenje. Poskrbimo tudi za zimsko zaščito pred mrazom in divjadjo. Pozimi ne pozabimo tudi na ptice. 

 

KAKO NAČRTUJEMO GREDICE NA DOMAČEM VRTU? 

Najlažji način do načrta vašega vrta je kombiniranje vrtnin na podlagi botaničnih družin. Upoštevajte 

tudi kolobar med letom in primerne razdalje sajenja. 

V začetku leta je čas, da spremembe in novitete uvajate tudi v vaš vrt. Predlagamo, da si vzamete čas 

in naredite načrt sajenja in setev vrtnin, ki jih boste sadili na domačem vrtu. Vrtnine, ki jih sadimo drugo 

ob drugi naj bodo iz različnih botaničnih družin. Tako boste na preprost način prišli do načrta zdravega 

domačega vrta. 

KOLOBARJENJE PO BOTANIČNIH DRUŽINAH 

 

 

NE POZABIMO PREVERITI SEMENA 

Seme, ki je starejše od pet let zavržemo. Za starejše seme je priporočljivo narediti kalilni test. Kalilni 

test naredimo tako, da na mokro papirnato brisačko, ki jo večkrat prepognemo, položimo semena in 

počakamo, da kalijo. Papirnato brisačo položimo na podstavek, ki ga ovijemo s prozorno folijo, da se 

prehitro ne izsuši. 



 

Če je seme dobro in hitro kali, ga uporabimo. V primeru slabše, počasne, neenakomerne kalitve ga je 

smiselno zavreči, saj so na prostem v naravi še slabši pogoji za kalitev kot v toplem zavetrju stanovanja. 

 

KAJ POBIRAMO NA ZELENJAVNEM VRTU JANUARJA? 

Če zima ni prehuda, lahko glavnati ohrovt pobiramo tudi januarja. Prav tako brstični ohrovt, ki ga 

praviloma pospravimo do konca tega meseca. Na prostem lahko ob ugodnih razmerah prezimi tudi 

listnati ohrovt. 

V toplih zimah so dostopni motovilec, rukola ter tudi radič. Z vrta pa pobiramo tudi por. 

 

RASTLINJAK V JANUARJU JE POLN ŽIVLJENJA 

V rastlinjaku do januarja ali februarja brez težav prezimite vse vrste radičev in številne druge vrtnine. 

V zimskem času v rastlinjaku uspeva zimska solata, motovilec, blitva in špinača. V rastlinjaku se podaljša 

življenjska doba tudi radiču, zelju, kitajskemu zelju, glavnatemu ohrovtu, ki ste ga z vrta lahko prestavili 

v rastlinjak.  

 

KAJ LAHKO SEJEMO IN SEDIMO V RASTLINJAKU? 

V začetku januarja že lahko posadimo prve sadike letnih solat, če jih lahko kupite, prav tako lahko 

posejete grah, bob, rukolo, blitvo in peteršilj. 

Tudi stoletno čebulo lahko posejete za sadike v rastlinjaku in jih kasneje presadite na prosto. Če je 

zmanjkalo motovilca ga ponovno sejete v multiplošče in do vznika hranite  v hladnem vetrolovu, potem 

pa ga premaknete v neogrevan rastlinjak. Sadike ob primerni velikosti presadite v vrste. 

Posadite lahko tudi česen in čebulo, ki ju boste uporabljali ob prvih solatah. Glede setev in sajenja v 

neogrevan rastlinjak se odločite sami. V večjem rastlinjaku lahko sadike zaščitite z dodatnim tunelom. 

Če podnevi ni sonca, je v neogrevanem rastlinjaku hitro enako hladno kot zunaj. Manjši kot je rastlinjak, 

hitreje se ohladi. Zato izkoristite tople dneve in prostor v njem prezračite. 


