
Pomladno vrtnarjene v stanovanju  

V teh dneh, ko se narava prebuja in sramežljivo ponuja svoje prve cvetove, smo ostali doma.  
Čeprav povsod po Sloveniji še ni čas za sejanje in sajenje rastlin na prostem, pa se vsi že 
lahko lotimo sejanja različnih cvetlic, zelenjave in zelišč – lotimo se vrtnarjenja  v stanovanju. 
Mlade rastlinice, ki jih bomo vzgojili, bomo kasneje lahko posadili na vrt ali presadili v večje 
lončke.  
 
Sobivanje z rastlinami v stanovanju dokazano ugodno vpilva na naše počutje. Skoraj vsak dan 
lahko pozorni opazovalec na rastlini opazi kaj novega.  
Ne skrbite, tudi če doma nimate vrta in prsti, se lahko lotite dela z rastlinami.  
 
Za zeleno pomlad v vašem domu smo pripravili dva predloga, ki sta primerna za popolne 
začetnike.  
Vse potrebne pripomočke že imate. 
 
 
1. predlog. Razmnoževanje sobnih rastlin 

Gotovo imate v stanovanju kakšno rastlino, ki vam je ljuba in jo lahko razmnožite ter tako 
dobite eno ali več novih rastlin.  
Potrebujete: škarje, lonček, vodo in sobno rastlino. 
Za (vegetativno) razmnoževanje so zelo primerne:  
 
1. afriška vijolica                                              2. kalanhoja 

   

3. krasula ali okroglolistna tolstica               4. zelenčica 

   



S škarjami odrežemo list ali del rastline tam, kjer je prikazano na fotografiji. Odrezani del 
rastline enostavno damo v kozarček z vodo, ki jo tedensko menjamo. 

 

Po približno enem mesecu bodo odrezani deli rastline razvili korenine. Takrat jih bomo lahko 
posadili v lonček, kjer bo nadaljevala rast.  

 

2. predlog. Sejanje semen brez prsti/zemlje 

Vprašali boste, kako je to sploh mogoče. Namesto zemlje bomo v tem primeru uporabili kar 
uporabljene čajne vrečke (vseeno katere vrste čaja). 
Potrebujete: uporabljene čajne vrečke, škarje, poljubna semena (tudi peške od sadja bodo 
dobre). 
V kuhinjski omari boste gotovo našli še fižol, janež, kumino, sončnična semena, morda tudi 
lečo in podobno.  
Če ne, pa lahko semena kupite v vsaki živilski trgovini, popazite pa na pravila pri kupovanju 
v trgovinah.    

         

Slika 1. Semena, kupljena v trgovini                                 Slika 2. Plodovi janeža v čajni vrečki 



Zrnje fižola je pred sajanjem priporočljivo za nekaj ur namočiti v hladni vodi, da bo hitreje 
vzklilo.  

 

Slika 3. Fižolovo zrnje, namočeno v vodi 

Izbrana semena vdenemo v uporabljeno mokro čajno vrečko, ki smo jo na sredini odprli. 
Seme plitvo zadelamo, da bo ostalo pokrito. 

 

Tako pripravljene vrečke položimo v posodico z mokro kuhinsko brisačko, ki smo jo navlažili 
z vodo. Zelo pomembno je, da ostanejo vrečke ves čas vlažne.  

 

Vse skupaj zdaj odložimo na okensko polico (ki naj ne bo nad radiatorjem), opazujemo in 
potrpežljivo čakamo. 



 

Čez teden dni bomo preverili, kako se počutijo naše mlade rastlinice. Vabljeni, da nam 
pošljete fotografije vaših vrtnarskih podvigov. 

Pomladni pozdrav. 

 


