
34.  ČLANEK 

TEMA : BELUŠNA ZELENA 

Belušna zelena je dveletnica. Pri njej jemo okusne obeljene listne peclje kuhane 
ali pa v solati.  

Za vzgojo izberemo odprto in rodovitno lego. Gojimo jo lahko na dva načina v 
jarkih- ki jih med rastjo zelene postopoma zasipamo, da se stebla belijo ali 
gojimo rane in manj odporne sorte.  

Pri vzgoji v jarkih marca ali aprila izkopljemo 38 cm širok in 30 cm globok 
jarek. Če bomo pripravili več jarkov, morajo biti sredine posameznih jarkov 
med seboj oddaljene 120cm.  Marca ali aprila sejemo razkuženo seme na 
kompostno zemljo v  zaprto gredo ali v rastlinjak pri temperaturi 3 do 16 stopinj 
celzija. Semen ne prekrijemo. Jih pa enakomerno vlažimo, tako, da vzniknejo v 
2 do 3 tednih. Ko imajo sadike dva prava lista  jih pikiramo na razdaljo 6×6 cm. 
Lahko pa posadimo tudi po tri v en cvetlični lonček. Postopoma jih utrjujemo in 
prosti koncu maja ali junija presadimo na prosto. Tik pred sajenjem zagrabimo 
nekaj NPK gnojila in ga potresemo.  

Proti koncu maja ali v začetku junija presadimo sadike v jarke na 22×22 cm v 
trikotnik. Rastline potem redno zalivamo. Ko so visoke približno 30 cm, rahlo 
povežemo z rafijo ali z mehko vrvico. V suhem vremenu  jih zalijemo z 21 litri 
na kvadratni meter. Lahko pa zalijemo le 10 do 20 dni pred zagrebanjem z 
zemljo. Tako bo pridelek obilnejši in tudi bolj kakovosten.  

Ko belušna zelena raste,, jo osipavamo z zemljo, tako, da ostanejo listi nad 
zemljo. Paziti pa moramo , da zemlja ne pade v osrčje rastlin. Zasipavamo 
vedno po dežju z vlažno, nikoli pa z suho zemljo.  Zeleno izkopavamo od 
oktobra do februarja. Korenine se lahko zarastejo zelo globoko, zato zeleno 
izkopavamo z vilami. Če jo pokrijemo s slamo, bo izkopavanje v zelo hladnem 
vremenu, ko zmrzuje, precej dražje.  

Žerke zeleninega listnega zavrtača vrtajo rove v liste z7elene, zato ti listi 
porjavijo. Prizadete liste porežemo in rastline poškropimo s posebnimi 
pripravki. Listno pegavost preprečimo tako, da sejemo seme razkuženo z 
radotiramom ali pa rastline škropimo z benomilom.  

 

 



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


