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POZNO POLETNA IN JESENSKA SETEV
Ker običajno že v mesecu pobiramo pridelek kot sta čebula in česen, dobimo tako nekaj več prostora
za vzgojo novih pridelkov. Prav tako pridobimo prostor z izkopom zgodnjega kot tudi poznega
krompirja na večjih površinah. Običajno je to v juliju ali avgustu. Suša je pogost pojav v teh mesecih,
zato je potrebno ob pomanjkanju padavin in setvi novih pridelkov poskrbeti, da bodo tla ostala čim
dlje vlažna. Da lažje zadržujemo vlago, lahko poleg namakanja ali rednega zalivanja naredimo tudi
zastirko z uporabo slame, pokošene trave, itd. ali pokrijemo s kopreno, da zavarujemo pridelek pred
prehitrim izgubljanjem vlage v tleh. Na prazne gredice kjer so osiromašena tla in če imate dovolj
prostora, lahko že v juliju sejete rastline, ki so namenjene za zeleno gnojenje gredic. Tako vrtna tla ne
bodo izpostavljena vročini in manj bo tudi plevela. Tla boste s tem rahljali in ohranjali trajni humus.
Možno je sajenje solate, medtem ko setev zaradi trenutnih sušnih razmer odsvetujemo. Pri solati je
priporočeno, da v poletni vročini namesto setve solate uporabimo sadike solate ter jih redno
zalivamo. Sadike posadite do prvega tedna v septembru. Črno redkev poleti sejemo od začetka julija
do konca avgusta. Kalitev bo boljša, če počakamo na poletno deževje in sejemo pred dežjem ali takoj
po dežju, ko je tudi tla lažje pripraviti. Repo lahko sejemo v juliju in avgustu. V poletnem času jo
sejemo na prosta mesta, ki se pojavijo na vrtu. Običajno je največ prostora za zgodnjim krompirjem.
Ker ima krajšo vegetacijo, jo lahko sejemo še nekoliko kasneje kot kolerabo. Tla pred setvijo repe in
kolerabe prekopljemo ali vsaj prerahljamo. Podzemno kolerabo v poletnem času sejemo od konca
junija do začetka avgusta. Najbolj ugoden termin za setev je začetek julija, ko je v tleh še dovolj vlage.
Takrat je ugodna tudi dolžina dneva. V poletnem času setve ne pozabite senčiti, saj visoke
temperature lahko povzročijo težave pri vzniku. Tudi v tem primeru dnevno zalivamo v času kalitve.

Slika 1: Posevek črne redkve pod kopreno (Novo mesto, 19.7.2022)

Kitajsko zelje sejemo zadnja dva tedna v juliju in prva dva tedna v avgustu. V juliju, avgustu in
začetku septembra kitajsko zelje presajamo tudi iz sadik. V praksi je pridelek boljši, če ga sadimo
konec julija in avgusta. Lahko presajate tudi že vzgojene sadike nekaterih kapusnic za pozno jesensko
uporabo, kot so: cvetača, brokoli, nadzemna kolerabica.
Za zgodnjim krompirjem običajno na prosto gredico sejete tudi radič in endivijo. Endivijo lahko sejete
vse do sredine julija. V juliju jo največkrat presajamo iz sadik. Zadnji rok za presajanje sadik je začetek
avgusta. Sadike po sajenju redno zalivamo, senčimo, tla pa zastremo z zastirko. Radič, ki ga imamo za
pozno jesensko in zimsko uporabo sadimo iz sadik v mesecu juliju. Priporočamo, da sadike redno
zalivate. Takoj po sajenju je priporočljivo, da tla zastrete z zastirko.

Slika 2: Posevek radiča in endivije na Kmetiji KOSTREVC, kjer imajo urejeno namakanje posevka (Novo mesto, 14.7.2022)

Nekoliko kasneje do začetka oktobra lahko sejemo tudi zimsko solato, v septembru in vse do sredine
oktobra pa lahko posadimo sadike zimske solate. Tudi motovilec sejemo od sredine avgusta do
septembra. Prve poletne setve motovilca začnemo avgusta. Takrat ga lahko sejemo na gredice kjer je
senca, saj seme v senci veliko bolje kali. Motovilec lahko sejete v več terminih, tako se boste z njim
oskrbovali daljše obdobje.
Špinačo sejemo do začetka oktobra, v dvotedenskih presledkih, od sredine avgusta naprej. V tem
času jo lahko sejemo na prazne gredice, kjer se je prej gojil fižol, paradižnik ali ostale gredice, ki so
ostale prazne. V jeseni lahko med radič posejemo tudi rukolo, če jo samostojno jo pa lahko sejemo v
vrstice. Rukolo lahko sejemo od zgodnje pomladi do jeseni, v več zaporednih setvah. Kali zelo hitro in
iz tal pokuka že v dobrem tednu.
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