
 

51.  ČLANEK 

TEMA : PAPRIKA 

Papriko uvrščamo v isto skupino kot paradižnik in krompir. Gojimo jo zaradi 
sočnih plodov, ki jih obiramo navadno zelene, čeprav lahko ostanejo Na rastlini, 
dokler ne pordečijo ali porumenijo. Paprika potrebuje zelo podobne rastne 
pogoje kot paradižnik, poleg tega pa še višjo temperaturo in vlažnost. Dobro 
uspeva v rastlinjakih, lahko pa jo gojimo tudi na prostem v toplejših in 
zavarovanih predelih ali v celo manj ugodnih legah. Na prostem raste paprika v 
tleh, ki dobro prepušča vodo in so rodovitna. Lega mora biti taka, da voda hitro 
odteče, da je sončna in brezvetrna. Zahteva pa veliko vlage, zato ob jesenski 
obdelavi zadelamo v zemljo uležan hlevski gnoj ali kompost. V rastlinjakih pa 
lahko uspeva paprika  v zemlji, lončkih in vrečkah. Posevek na prostem še 
pognojimo. Ko pa se začnejo razvijati plodovi moramo dognojevati skozi list. 
Rastline v lončkih je potrebno stalno zalivati in dognojevati.  

Da paprike uspešno rastejo je potrebna visoka temperatura, pri kateri se sadika 
razvije v 10 do 12 tednih. Za kalitev je potrebna temperatura 21 stopinj celzija, 
po vzniku pa jo zmanjšamo na 18 stopinj celzija.  Seme posejemo na redko v 
kompost in ga prekrijemo s tanko plastjo komposta. Zalijemo in zabojčke 
pokrijemo s steklom in časopisnim papirjem.  

Od marca dalje lahko sadimo papriko v ogrevane rastlinjake, v neogrevane pa 
šele sredi maja. V vsako vrečko, ki je napolnjena s šoto, posadimo po tri 
paprike, ali pa posamezne rastline posadimo v lonček.  Na prosto presajamo na 
razdaljo 45×45 cm sredi do konca maja. V začetku rasti zavarujemo sadike z 
folijo ali steklom.  

Paprika je grmičasta rastlina. Njeno razraščanje pospešujemo tako, da 
odščipnemo rastni vršiček, ko so rastline visoke 15 cm. Po potrebi jih podpremo 
in privežemo ob palice. Paprike so ponavadi v rastlinjakih visoke. 

V rastlinjakih obiramo pridelke že od junija dalje, tiste na prostem pa konec 
julija ali v septembru. Če pustimo plodove na rastlinah 2 do 3 tedne po tem, ko 
so že dovolj veliki, bodo postali rdeči ali rumeni, tako v rastlinjakih kot tudi na 
prostem.  



Uši in rdeča pajka zatiramo s posebnimi pripravki, ki imajo kratko karenčno 
dobo. Na plodovih se včasih pojavijo sivo-rjava izsušena mesta, če imajo 
rastline, ko se plodovi razvijajo premalo vode. Ta mesta postanejo mehka in se 
nanje lahko naseli siva plesen. Paprike morajo imeti ves čas dovolj vode, 
posebno v omejenih rastnih razmerah. 

 

 

VIR: knjiga Pridelovanje vrtnin, Tony Biggs, založba Kmečki glas, 1986 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


