55. ČLANEK
TEMA : SLADKI KOMARČEK
Sladki komarček gojimo zaradi odebeljenih in med seboj stisnjenih listovgomoljev, ki imajo okus po janežu. Tak gomolj lahko narežemo na rezine, ga
jemo surovega v solatah, ga topimo skupaj z maslom… . peresaste liste lahko
uporabimo kot dišavnico.
Vzgoja rastline mora biti res zelo skrbna, da se razvijejo odebeljeni gomolji. To
pa je mogoče le v toplih in sončnih poletjih. Rastlina najbolje uspeva v zemlji,
kjer voda ne zastaja, in se zato zemlja hitro segreje, kar omogoča zgodnjo setev
ali presajanje. Obilno pognojimo s hlevskim gnojem, da zemlja zadržuje vlago,
kar pospeši debelitev gomoljev. Težka in ilovnata tla niso primerna za vzgojo te
rastline. Proti koncu rasti belimo tako, da rastline ospiamo. Hitro rast pa
dosežemo tudi tako, da pred setvijo zemljo pognojimo z ustreznim gnojilom .
sladko komarček sejemo na prosto 1,5 cm globoko, na redko, v vrste 45 cm
narazen. Kakor hitro je mogoče redčimo na razdaljo v vrsti 22 do 30 cm. Ne
smemo pa jih sejati prezgodaj, saj gre rastlina v cvet, če je preveč mrzlo. Sadike
pa lahko vzgojimo tudi v ogrevanem rastlinjaku. Takoj ko so rastline dovolj
velike, jih pikiramo v šotne ali plastične lončke. Temperaturo takrat znižamo na
13 stopinj celzija. Rastline pa postavimo na svetlo in na mesto, ki je dobro
zračeno, da se bodo tako razvile čvrste in odporne rastline. V rastlinjaku sejemo
od aprila do julija. Rastline so dovolj velike za presajanje že po 4 tednih.
Rastline moramo ves čas dobro zalivati in pleti. V sušnih razmerah se ne
razvijejo dobri gomolji. Rastlino belimo tako, da osujemo rastline, ko so gomolji
veliki kot žogica za golf. Nato jih postopoma še večkrat osujemo. Lahko pa
belimo tudi tako, da okoli odebeljenega debla zavijemo lepenko.
Tri tedne po osipanju že pobiramo pridelek. V tem času bodo odebeljeni gomolji
veliki kot teniška žogica. Odebeljene gomolje z nožem odrežemo tik pri tleh.
Sladkega komarčka običajno ne napadajo niti škodljivci niti bolezni, za
sigurnost pa lahko izvedemo preventivne ukrepe.
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