
33.  ČLANEK 

TEMA : OBMORSKI KAPUS 

 

Obmorski kapus je trajnica, pri kateri jemo obeljene listne peclje.  

Če obmorski kapus gojimo iz semena, dobimo šele po dveh letih užitne 
poganjke. Pri presajanju sadik, ki jih vzgojimo iz delov korenin, režemo 
poganjke že po enem letu. Pri nas je obmorski kapus nekoliko manj znana 
vrtnina.  

Ta vrtnina uspeva najbolje v rodovitni, peščeno-ilovnati zemlji s ph od 6,5 do 
7,5. V bližini pa ne sme biti vrtnin ali dreves, katerih korenine bi segale na gredo 
z obmorskim kapusom. Pozimi gredo globoko obdelamo in pognojimo z 
hlevskim gnojem ali preperelim kompostom. Spomladi pa potrosimo še 10 dag 
NPK na m2.  

Konec marca sadimo sadike 5 cm globoko, na razdalji 38 cm v vrsti, med 
vrstami pa 45 cm. Pred sajenjem potrgamo na sadiki vse poganjke, razen tistih, 
ki so bolj močni. Rastline je potrebno zalivati, kadar je vreme suho tudi redno 
plevemo in odstranjujemo cvetna stebla.  

Proti koncu septembra  do konca oktobra izpuljenim rastlinam porežemo 
stranske korenine. Glavno korenino, ki je dolga 15 cm, posadimo v plastičen 
lonček, ki je napolnjen z kompostom. V en lonček posadimo tri rastline. Vsak 
lonček prekrijemo z drugim, enakim in vse skupaj gojimo v popolni temi v kleti 
pri temperaturi 10 do 13 stopinj celzija. V 5 do 6 tednih je kapus primeren za 
rezanje. Tako siljene korenine niso primerne za razmnoževanje, zato jih po 
siljenju zažgemo 

Jeseni odstranimo orumenele liste. Proti koncu marca ali v začetku aprila 
pobiramo obeljene poganjke, dolge 12 do 17 cm. Režemo pa jih do konca aprila. 
Konec aprila pa prenehamo rezati obeljene poganjke. Pognojimo jih z NPK. 
Gredo pa prekrijemo z hlevskim gnojem ali kompostom.  Do jeseni moramo 
redno pleti. Ponovno začnemo rastline beliti januarja naslednje leto. Na gredi, ki 
je dobro oskrbovana bo obmorski kapus dajal pridelek pet let. 

 

 



 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


