Co siejemy w lutym
W lutym siejemy nasiona warzyw, przeznaczonych na kiełki do kanapek
i sałatek. Będą one doskonałym źródłem witamin i minerałów w okresie, kiedy
dostęp do świeżej zieleniny jest ograniczony. W tym celu do specjalnych
pojemników wysiewamy nasiona
asiona rzodkiewki, rzodkwi, słonecznika, rzeżuchy
soi, soczewicy i brokułu. W ofercie handlowej możemy znaleźć
odpowiednie nasiona na kiełki, a także pojemniczki do podkiełkowywania
nasion, tzw. kiełkownice. Jeżeli nie mamy kiełkownicy, możemy nasiona
kiełkować po prostu w czystym słoiku przykrytym gazą.

Uwaga
Nie wszystkie kiełki warzyw nadają się do spożycia, dlatego
do podkiełkowywania wybieraj tylko nasiona z opakowań oznaczonych jako
nasiona na kiełki.
Luty to najlepszy okres na rozpoczęcie uprawy warzyw z rozsady.
I tak w połowie lutego siejemy wczesne odmiany kapustny, kalarepy, kalafiora
oraz sałaty, pomidorów, selera, pora, cebuli i bobu.

Nasiona wysiewamy do skrzynek lub doniczek wypełnionych ziemią
kompostową, którą wcześniej przez kilka dni przetrzymujemy w domu, aby
zdążyła się ogrzać. W sklepach dostępna jest specjalna ziemia do wysiewu
nasion, która doskonale sprawdza się podczas produkcji rozsad w domu.
Wysiane nasiona przysypujemy ziemią, a skrzynki z wysianymi nasionami
pokrywamy przezroczystą folią lub szybą, aby ograniczyć parowanie wody.
Pojemniki ustawiamy na najwidniejszym parapecie, najlepiej południowego
okna. Przez cały okres uprawy utrzymujemy temperaturę około 21°C.
Kiełkujące rośliny
iny podlewamy wodą o temperaturze pokojowej. Najlepiej
rozproszonym strumieniem lub z opryskiwacza aby jedynie delikatnie zwilżać
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powierzchnię ziemi.

Warto wiedzieć
Nasiona selera kiełkują w ciemności. Po wysianiu należy zakryć pojemnik
nieprzezroczystym wieczkiem, aż do momentu napęcznienia nasion. Czas
od momentu siewu do wykiełkowania nasion selera może trwać nawet 3
tygodnie.

Pod koniec lutego, gdy warunki termiczne sprzyjają pracom na działce,
a ziemia już odmarznie, w niskich tunelach foliowych siejemy nasiona
wczesnych odmian marchwi, rzodkiewki, szpinaku, kopru, bobu.

Na przełomie lutego i marca możemy wysiewać do gruntu warzywa o małych
wymaganiach termicznych, tj. wczesne odmiany pietruszki, pasternaku
i czosnku (wysadzamy ząbki). Wysiane nasiona
nasiona przykrywamyagrowłókniną.

Luty to również czas wysiewu pierwszych ziół. Na jasnym kuchennym
parapecie
możemy
rozpocząć
hodowlę
takich
ziół
jak: estragon, rozmaryn,szałwia lekarska.

Jakie kwiaty siejemy w lutym
W lutym powinniśmy wybrać się na zakupy, w celu zaopatrzenia się w nasiona
roślin jednorocznych. Wiele gatunków tych roślin wysiewamy właśnie w tym
okresie. I tak w lutym wysiewamy nasiona jednorocznych kwiatów, o długim
okresie wegetacji. Do pojemników siejemy takie gatunki jak: petunia
ogrodowa, werbena, lobelia, lwia paszcza, szałwia błyszcząca,żeniszek
meksykański, lewkonia, niecierpek i heliotrop. Z bylin ogrodowych w lutym
wysiewamy ostróżkę ogrodową i chaber wielkogłówkowy.
Pomieszczenia, w których prowadzimy produkcję rozsady, powinny być
ogrzewane
rzewane i dobrze oświetlone. Nasiona wysiewamy do skrzynek w dobrze
podlane podłoże. Nasiona ugniatamy lekko deseczką i przykrywamy skrzynki
folią lub szybą. Do momentu wschodów utrzymujemy temperaturę
w pomieszczeniu w granicach 20-25°C.
25°C. Później temperatu
temperaturę możemy obniżyć
o 3-5°C.
5°C. Miejsce uprawy powinno być jasne i wolne od przeciągów.
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Nasiona do lutowych siewów najlepiej jest kupować w sklepach i centrach
ogrodniczych. Najlepiej wybierać nasiona polskich odmian, które
przystosowane są do uprawy w naszym klimacie. Wybierając nasiona, sięgajmy
po te od znanych producentów.. To da nam pewność, że nasiona będą dobrej
jakości, skiełkują i że uzyskamy z nich rośliny właściwych odmian.
Lepiej kupować nasiona paczkowane, hermetycznie zamknięte, niż
sprzedawane na wagę. Na opakowaniu powinna widnieć informacja o dacie
ważności. Oprócz tego powinna znaleźć się na nich nazwa producenta,
odmiany, informacje o terminie siewu i zbiorów, w przypadku kwiatów –
o terminie kwitnienia i powinien podany być osiągany rozmiar danej rośliny.
Opakowanie z nasionami nie powinno posiadać żadnych uszkodzeń, przetarć,
śladów zawilgotnienia. Nie kupujmy nasion, jeżeli w punkcie sprzedaży
narażone były na bezpośrednie padanie promieni słonecznych.
słonecznych
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