
43.  ČLANEK 

TEMA :GOMOLJNA ZELENA 

Gomoljna zelena je sorta zelene, pri kateri naredijo spodnji del stebla in glavne 
korenine gomolj, ki ima značilen okus po zeleni. Gomoljno zeleno lahko 
uživamo v solatah, ali pa jo uporabljamo kot jušno zelenjavo. Zraste do jeseni, 
če jo sejemo marca ali aprila.  

Gomoljna zelena ima dolgo rastno dobo in zahteva dobre razmere za rast. Če 
želimo imeti velike gomolje, jo moramo gojiti v rodovitni zemlji, v katero damo 
hlevski gnoj. Prva dva meseca po setvi raste gomoljna  zelena zelo počasi. Seme 
posejemo sredi marca v rastlinjak, v katerem je temperatura 18 stopinj celzija. 
Po vzniku rastline pikiramo v manjše šotne lončke ali gredo. Ves čas, ko rastejo 
jih v rastlinjaku gojimo pri temperaturi 13 do 16 stopinj celzija. Lahko pa seme 
aprila posejemo v neogrevan rastlinjak, v zaprto gredo ali tunel.  

Proti koncu maja pred presajanjem na prosto rastline utrjujemo. Presajamo jih na 
razdaljo 30 cm v vrsti, med vrstami pa naj bo 38 cm razdalje. Rastline dobro 
pritisnemo v zemljo in zalijemo. 

V suhem vremenu zalivamo z 20 l vode na m2. Junija ali julija pa dognojimo z 
gnojilom KAN. Okoli rastlin je potrebno tudi pleti. Odstranjujemo vse odmrle 
liste in vse stranske poganjke, če se ti pokažejo.  

Od okrobra dalje je gomoljna zelena zrela. V toplejših predelih jo lahko pustimo 
v zemlji in pobiramo, takrat, ko jo potrebujemo. Pokrijemo jih s slamo, da 
preprečimo poškodbe , ki lahko nastanejo v zelo hladnem vremenu. Lahko pa 
gomoljno zeleno tudi previdno populimo, porežemo liste in korenine preden 
gomolje shranimo v šoto oziroma nekam kjer na zmrzuje.  

Gomoljno zeleno pa napadajo isti škodljivci kot belušno zeleno. Žerke 
zeleninega listnega zavrtača vrtajo v rove v liste zelene, zeto ti porjavijo. Listno 
pegavost pa preprečimo tako, da sejemo seme razkuženo  radotiramom, ali jih 
poškropimo z benomilom. 

 

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

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


