52. ČLANEK
TEMA : JAJČEVEC
Jajčevec je subtropska rastlina z jajčasto oblikovanimi plodovi, ki so navadno
vijolični ali beli. Sorta jajčevca je vijoličasti dolgi. Jajčevec ima podobne
zahteve kot paradižnik in paprika. Najbolje uspeva v toplih, sončnih legah v
vlažnih razmerah v rastlinjaku. Seveda pa lahko uspeva tudi na prostem,
posebno če je zavarovan s steklom ali folijo. Na prostem gojimo jajčevce v
rodovitni zemlji, ki dobro prepušča vodo, na sončnih brezvetrnih legah vrta.
Pred sajenjem zemljo pognojimo z gnojilom, ko pa se začnejo plodovi debeliti
še dognojimo9. Sadike vzgojimo podobno kot pri papriki pri visoki temperaturi.
V začetku marca posejemo seme na redko v zabojčke ali druge posode pri
temperaturi 20 stopinj celzija. Seme kali počasi in tudi rastoče rastlinice
potrebujejo veliko toplote. Postopek pridelave sadik pa je sledeč: v začetku
marca seme posejemo na vlažen kompost in ga pokrijemo z kompostom.
Zabojčke pokrijemo s stekom in papirjem in gojimo pri temperaturi 21 stopinj
celzija. Stekleni pokrov vsak dan obrnemo. Ko so rastline dovolj velike, da jih
lahko primerno, pikiramo vsako posebej v lončke in jih postavimo v prostor s
temperaturo od 18 do 21 stopinj celzija. Od aprila do maja vrečo napolnimo z
vlažno šoto in vanjo posadimo dve rastlini. Pred presajanjem dobro zalijemo. Ko
so rastline visoke od 23 do 30 cm jim odščipnemo rastni vršiček, da pospešimo
razraščanje 3 do 4 stranskih poganjkov. Rastline privežemo ob palice. Poleti
malo9, vendar pogosto zalivamo z vodo in gnojilom. Škropimo tudi proti ušem
in pršicam, še posebej pa v vročem vremenu. Na vsaki rastlini pustimo le 5 do 6
plodov, ostale odstranimo, prav tako tudi cvetove. Plodovi so enakomerno
razporejeni po rastlini. Od avgusta 15 do 20 cm dolge in temno škrlatne plodove
porežemo z ostrim nožem.
V ogrevan rastlinjak presajamo sadike od aprila dalje, v lonček napolnejnim s
šoto pa v vsako po dve rastlini. Ob vsakem zalivanju dognojujemo. Najbolje
uspevajo pri temperaturi 15 do 18 stopinj celzija. V rastlinjak, ki ni ogrevan
sadik ne sadimo do začetka maja.
Od avgusta do septembra režemo plodove jajčevcev z ostrim nožem, ko so dolgi
15 do 20 cm in so res temno vijolične barve.

Na jajčevcih se zelo pogosto naselijo uši. Takoj ko jih opazimo jih poškropimo s
posebnimi pripravki.
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