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1 UVOD
Semenarske hiše in vrtnarije med prodajnimi rastlinami vsako leto uvajajo nove in zanimive
rastline. V zadnjem obdobju se med drugim na tržišču pojavljajo nadomestki navadne
špinače, ki se kasneje v prehrani lahko uporabljajo na podoben ali celo na enak način. Med
najbolj znanimi so malabska špinača, novozelandska špinača in plehkotna metlika. Vsaka
od teh naštetih zelenjadnic ima svoj izvor, svoje botanične lastnosti, klimatske in talne
zahteve. Razlikujejo se tudi po vsebnosti hranil ter po značilnostih in zahtevah pridelovanja.
Namen diplomske naloge je raziskati in opisati omenjene značilnosti teh treh rastlin, z
namenom, da se bo morda informacija razširila tudi med ljubiteljske pridelovalce vrtnin, ki
ne upoštevajo predvsem časov pridelovanja posameznih nadomestkov.
2 NAVADNA ŠPINAČA IN NJENI NAJBOLJ RAZŠIRJENI NADOMESTKI
Navadna špinača (Spinacia oleracea L.) spada med metlikovke (Chenopodiaceae). Raste v
obliki rozete. Je diploid s šestimi pari kromosomov. Za dokončanje svojega cikla potrebuje
dve leti, a se za pridelavo goji kot enoletnica (Thakur, 2018). V Sloveniji se zadnjih nekaj
let prideluje na nekaj več kot 15 ha (SURS, 2020). Navadna špinača je bogat vir vitaminov
A, C in K ter nekaterih mineralov, še posebno magnezija in mangana (Thakur, 2018).

Slika 1: Navadna špinača (Natural medicine facts, 2015)

Novozelandska špinača (Tetragonia tetragonioides (Pall.) Kuntze) spada v družino ajzojevk
(Aizoaceae) in raste kot ovijalka. Čeprav je trajnica, tudi to zelenjadnico pridelujemo kot
1
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enoletno rastlino. Je diploid z 32 kromosomi. Uspeva tudi na slanih tleh, saj je halofit. V
vročih predelih raste čez celo leto, v zmernem podnebju pa do zmrzali. Njeno seme je
večklično. Po okusu je zelo podobna navadni špinači, le malo manj zagreni. (Dhankhar in
Chandanshive, 2018).

Slika 2: Novozelandska špinača (foto: Slatnar, 2020)

Malabarska ali malabska špinača ima v tujih jezikih še veliko drugih imen, kot so na primer
cejlonska, indijska, kitajska ali surinamska špinača (Rana in sod., 2018). Spada v družino
bazelovk (Basellaceae). Linnaeus je to rastlino taksonomsko poimenoval in identificiral dve
vrsti, in sicer Basella alba L. in Basella rubra L. Te dve vrsti se razlikujeta po značilnostih
listov in barvi stebel (Eryilmaz Acikgoz in Adiloglu, 2018). Kljub temu bi nekateri
taksonomi radi verjeli, da gre za eno vrsto in sta Basella alba L. in Basella rubra L. le
sinonima (University of Melbourne, 2012). Malabska špinača raste kot ovijalka. Tako
Basella alba kot tudi Basella rubra sta diploida, a imata različno število kromosomov.
Basella alba jih ima 48, Basella rubra pa 44 (Rana in sod., 2018).
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Slika 3: Malabska špinača (foto: Slatnar, 2020)

Ime jagodna špinača v vrtnarstvu zaradi podobnosti plodov pravzaprav pogosto zajema dve
različni vrsti. Prva je Blitum capitatum L., druga pa Blitum virgatum L., za katero sicer Mala
flora Slovenije (2007) navaja slovensko ime plehkotna metlika. Vrsti sta morfološko zelo
podobni. Glavna morfološka lastnost, po kateri se razlikujeta med seboj, je ta, da ima Blitum
virgatum L. krovne liste do vrha stebla, Blitum capitatum L. pa ne (Jacques, 1985). Jagodna
špinača spada v družino ščirovk (Amarantaceae). Tako kot ostale tri predstavljene rastline,
je tudi jagodna špinača diploid (Mirzadeh Vaghefi in sod., 2016). Obe vrsti imata 18
kromosomov (Mirzadeh Vaghefi in sod., 2016; Flora of North America, 2020). Poleg listov
in vršičkov, ki jih pobiramo pri drugih opisanih rastlinah, lahko pobiramo tudi živo rdeče
plodove (Seed Empire, 2020).

3
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Slika 4: Jagodna špinača (foto: Slatnar, 2020)

3 IZVOR
Navadna špinača izvira iz jugovzhodne Azije, iz Irana in sosednjih pokrajin Bližnjega
vzhoda. Bila je nepoznana antičnim Rimljanom in Grkom, kljub temu pa so jo do Male Azije
verjetno prenesli pred približno 2000 leti. Kitajci jo v svoji literaturi prvič omenjajo okoli
leta 650. Mavri so jo v Španijo prinesli okoli leta 1100, zgodnji kolonialisti pa v Ameriko
okoli leta 1600 (Welbaum, 2015).
Novozelandska špinača že po imenu sodeč izvira iz Nove Zelandije. Več kot 200 let je bila
edina domorodna izvožena zelenjava iz Nove Zelandije ali Avstralije. Ta rastlina divje
uspeva ob robu slanih močvirij, na zaščitenih delih vzdolž obale, v Avstraliji, še posebno na
območju New South Walesa, v Čilu, na Japonskem, v Argentini in drugih območjih. V
Severni in Južni Ameriki novozelandsko špinačo lahko najdemo tudi kot invazivno rastlino.
V 17. stoletju jo je po raziskovanju obale Nove Zelandije kapitan Cook prepoznal kot
hranljivo zelenjavo in jo predstavil svetu. Mornarji so jo zelo cenili, saj so potrebovali
vitamin C. Maori, ki naseljujejo to otoško državo, so jo imenovali »kokihi« ali »rengamtu«.
Leta 1772 jo je Angliji predstavil raziskovalec in botanik Sir Joseph Banks (Dhankhar in
Chandanshive, 2018).
Podvrsta malabske špinače, Basella alba, izvira z Indijskega polotoka, jugovzhodne Azije
in Nove Gvineje. Kasneje pa naj bi jo razširili in udomačili tudi na Kitajskem, Češkem, v
tropski Afriki, Braziliji, Kolumbiji, zahodni Indiji, Fidžiju in Francoski Polineziji. Basella
rubra pa verjetno izvira iz Indije ali Indonezije. Malabar, po čemer je ta vrsta dobila eno
4
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izmed imen, je obalno območje na jugozahodu Indije. Basella rubra se uporablja v
tradicionalnih kuhinjah od mesta izvora pa daleč proti zahodu, kot tudi proti Japonski in
vzhodni Afriki (Rana in sod., 2018).
Jagodna špinača divje raste na celotnem območju od severa Afrike in Iberskega polotoka do
Himalaje in Altaja. Zaradi tega za kraj izvora označujemo kar celotno Evrazijo (Uotila,
1993). V Alpah je razmeroma redka, najdemo pa jo na jugozahodnem in osrednjem delu
(Dolinar, 2013). V Evropi so jo stoletja gojili kot okrasno rastlino in zelenjadnico, a jo je po
prvi svetovni vojni nadomestila navadna špinača. Občasno se še vedno pojavlja ob kakšnih
ruševinah. Prvi botanični opis sega v leto 1601, ko je rastlino popisal Klusius, pozneje pa jo
je Caspar Bauhin opisal kot divjo rastlino s plodovi, podobnimi malinam (Rosenbüchler in
sod., 2007).
4 BOTANIČNE LASTNOSTI
4.1 NAVADNA ŠPINAČA
Navadna špinača se za pridelavo goji kot enoletnica, a za dokončanje svojega življenjskega
cikla potrebuje dve leti. Ima plitek koreninski sistem z veliko majhnimi koreninicami
(Thakur, 2018). Mesnati listi, pritrjeni na kratko steblo, po sajenju oblikujejo rozeto. K
velikosti in številu listov prispevata tudi razdalja in okoljski pogoji. Listna ploskev je lahko
ovalna do podolgovata, pa tudi skoraj trikotne do suličaste oblike pri starejših kultivarjih.
Rast listov je lahko pokončna do položnejša, odvisno od prostora, ki ga ima vsaka rastlina.
Listni robovi so gladki do zaobljeni, listna površina pa gladka do mehurjasta. Mehurjast
izgled je posledica različno hitre rasti parenhimskega tkiva v medžilnih prostorih. Enake
dolžine, kot je listna ploskev, je navadno tudi steblo, ki v zrelejši dobi postane votlo
(Welbaum, 2015). Barva listov se razlikuje od svetlo zelene do temno rdeče (Thakur, 2018).
Navadno špinačo običajno uvrščajo med dvodomne rastline, vendar pa v resnici na podlagi
izražanja spola ločimo 4 skupine:
- EKSTREMNE MOŠKE RASTLINE: te rastline so majhne rasti z majhnimi listi, prej
cvetijo in odmrejo takoj po cvetenju, imajo le moške cvetove (prašnike) in so tako dober
vir peloda za ostale rastline
- VEGETATIVNE MOŠKE RASTLINE: te rastline so velike in visoke z veliko količino
listne mase in cvetijo nekoliko kasneje kot ekstremne moške rastline, tudi te imajo le
prašnike
- ENODOMNE RASTLINE: te rastline imajo dobro razvite liste in pozno cvetijo, imajo
tako ženske kot tudi moške cvetove, vendar so ločeni. Rastline so sposobne proizvajati
semena.

5
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- ŽENSKE RASTLINE: tudi te imajo dobro razvite liste, so pa še bolj pozne v cvetenju kot
enodomne rastline. Imajo samo ženski cvet in so sposobne proizvajati semena, v kolikor
so v bližini rastline z moškimi cvetovi (Thakur, 2018).
Čeprav so moške rastline že same po sebi manjše, je težko ugotoviti prevladujočo obliko
pred cvetenjem. Z ekonomskega vidika so ženske in vegetativne moške rastline bolj želene
(Thakur, 2018).
Navadna špinača je listnata enoletnica, znana tudi kot zimska enoletnica, saj lahko preživi
zimo, če so temperature višje od -12 °C. Navadna špinača ima značilno vegetativno obliko,
ko rastlina tvori kratko steblo in rozeto listov, preden zacveti glede na okoljske dražljaje. V
višino zraste do 30 cm. Listi so spiralasto nameščeni, enostavni, dolgi med 2-30 cm, široki
med 1-15 cm. Največji so bazalni listi. Tako liste peclje kot tudi listne ploskve se pobira med
fazo rozete.
Na začetku reproduktivne faze se primarno steblo podaljša s prekinitvijo rozetaste faze in
tvori dolgo cvetno steblo (Welbaum, 2015). Cvetno steblo se razveja ter kasneje na
posameznem grozdu razvije od 6 do 12 cvetov. Cvetovi so lahko moški, ženski ali dvospolni.
Funkcionalni so približno 1 teden ali malo dlje. Navadna špinača spada med vetrocvetke.
Semenska zasnova se razvije v seme zelo različne oblike, od gladko okrogle do nepravilne
trnaste (Thakur, 2018).

Slika 5: Seme navadne špinače

4.2 NOVOZELANDSKA ŠPINAČA
Novozelandska špinača je trajnica, a se za namene pridelovanja goji kot enoletnica. Je nizko
rastoča, šibka in ima krhko steblo v obliki ovijalke z zelenimi listi. Listi so krhki, mesnati,
sočni, skoraj trikotne do ovalne oblike, manjši in mehkejši od navadne špinače. Zrastejo od
5-10 cm. Stebla in listi so prekriti s solnimi žlezami, ki na pogled izgledajo kot majhni
mehurčki napolnjeni s sijočo tekočino. Spodnji del rastline je velik in trden. V višino zraste
6
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do 30 cm, v širino pa od 30-90 cm. Tako kot navadna špinača je tudi novozelandska špinača
vetrocvetka. Njeni cvetovi so majhni in rumeni, plodovi pa majhne, trde, koničaste glavice.
Vsebujejo več semen z volnato dlakavimi krili, ki jim pomagajo pri razširjanju z vetrom ali
včasih tudi vodo.
Sorte novozelandske špinače lahko razdelimo na dve skupini. Novozelandska špinača za
mrzlo obdobje ali špinača s širokimi listi ter špinača za toplejše obdobje, ki se taksonomsko
loči od širokolistne. Obe skupini sta si po izgledu in okusu zelo podobni (Dhankhar in
Chandanshive, 2018).

Slika 6: Seme novozelandske špinače

4.3 MALABSKA ŠPINAČA
Gojene sorte malabske špinače rastejo kot ovijalke in so trajnice. Rastlina je zelo hitro
rastoča ovijalka, saj v eni sezoni zraste kar nekaj metrov (Rana in sod., 2018). Doseže lahko
višino tudi od 8 do 10 m (Eryilmaz Acikgoz in Adiloglu, 2018). Cveti z belimi do belorozastimi drobnimi dvospolnimi cvetovi, ki se nahajajo v grozdastih socvetjih na koncu
kratkih stebel. Po oploditvi se plodnica razvije v majhne, enosemenske jagode temno
vijolične do škrlatne barve. Ti plodovi so ovalni do okrogli, mesnati, velikosti od 5-6 mm.
Cvetna stebla so nameščena posamezno aksilarno in so dolga od 5 do 29 cm. Malabska
špinača ima debele, mesnate, široke, dolge od 5 do 12 cm, polsočne zelene liste srčaste do
ovalne oblike s sluzasto teksturo (Rana in sod., 2018). Nameščeni so spiralno (Eryilmaz
Acikgoz in Adiloglu, 2018). Rdeče listne žile pri vrsti Basella rubra dodajo dodaten barvni
kontrast. Stebla so pri vrsti Basella alba zelene barve, pri Basella rubra pa rdeča do vijolična
(Rana in sod., 2018). Malabska špinača ima šopast koreninski sistem, ki je močno lateralno
razširjen (Eryilmaz Acikgoz in Adiloglu, 2018).
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Slika 7: Seme malabske špinače

4.4 JAGODNA ŠPINAČA
Botanično se obe vrsti, Blitum capitatum L. in Blitum virgatum L. razlikujeta le v nekaj
lastnostih. Najbolj opazna razlika ja, da Blitum capitatum L. nima krovnih listov do vrha
stebla, tako kot jih ima Blitum virgatum L. (Jacques, 1985). Omenjena razlika je prikazana
na sliki 8.

Slika 8: Levo Blitum capitatum L. (NatureGate, 2020) in desno Blitum virgatum L. (Markwirth, 2020)

Poleg postavitve krovnih listov, se vrsti razlikujeta tudi v obliki listov. Blitum capitatum L.
ima liste trikotne oblike z rahlo nazobčanim listnim robom vso rastno dobo, medtem ko ima
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Blitum virgatum L. liste zaokrožene oblike z močno nazobčanim robom v fazi rozete, kasneje
ob cvetenju pa liste trikotne oblike (Jacques, 1985).

Slika 9: Levo Blitum capitatum L. (Amazon, 2020) in desno Blitum virgatum L. (Bohowordl, 2020)

Jagodna špinača je enoletnica (NatureGate, 2020). Najprej tvori osnovno rozeto listov
(Pflanzenlexikon, 2020), nato pa raste pokončno do višine nekaj več kot 50 cm. Stebla ima
razvejana (Uotila, 1993) in gola (Schmidt, 2019), listi so podolgovate trikotne oblike z 0,56,5 cm dolgim pecljem (Uotila, 1993). Listna ploskev je velikosti do 8 cm (NatureGate,
2020), gola (Clemants in Mosyakin, 2003) in temno zelene barve (Schmidt, 2019). Listni
rob je nepravilno nazobčan (Clemants in Mosyakin, 2003). Cvetovi so drobni, dvospolni,
približno 2 mm široki in združeni v socvetja (NatureGate, 2020). Ta špinača cveti z
rdečkastimi cvetovi od zgodnjega poletja do začetka jeseni (Outsidepride.com, 2020).
Dozoreli plodovi so živo rdeče barve in nekoliko spominjajo na plod jagodnjaka. Semena so
velikosti okoli 1 mm (NatureGate, 2020). Je vetrocvetka (Plants …, 2020). Pobiramo tako
liste in vršičke, kot tudi plodove, ki nam lahko s svojo barvo popestrijo in dekorirajo sadne
solate (Seed Empire, 2020).

Slika 10: Seme jagodne špinače
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5 VSEBNOST HRANIL
Navadna špinača ima veliko hranilno vrednost, saj je bogat vir vitaminov A, C, K in
mineralov, kot sta magnezij in mangan. Prav tako človeškemu telesu zagotavlja dovolj
veliko količino osnovnih prehranskih vlaknin. Vsebuje zmerno veliko količino kalcija, a je
ta eden najmanj biološko dostopnih virov kalcija iz hrane. Človeško telo lahko absorbira le
okoli 5 % kalcija iz špinače. Na dostopnost ne vpliva niti 20-minutno kuhanje špinače v
vodi. Špinača je tudi bogata z železom, saj naj bi 180g kuhane špinače zagotavljalo 6,43 mg
železa, čeprav špinača vsebuje snovi, ki zavirajo absorpcijo železa, vključno z visoko stopnjo
oksalata. Ta se lahko veže na železo in tvori železov oksalat in posledično človeško telo ne
sprejema več železa iz špinače. Špinača vsebuje znatne količine askorbinske kisline in
riboflavina (bolj znan kot vitamin B2). Vsebnost askorbinske kisline narašča s starostjo
rastlin. Filokinon (vitamin B1) je v špinači v koncentraciji 299,5 μg/100 g in se prav tako s
starostjo povečuje. Listi špinače pa vsebujejo tudi histamin (Thakur, 2018).
Novozelandska špinača je po vsebnosti hranil podobna navadni špinači. Je odličen vir
mineralov, kot so železo, kalij, natrij in magnezij ter vitaminov A, B1, B2, C in K. Ima malo
maščob, vlaknin in kalorij. Ima ugodno ravnovesje med kalcijem in fosforjem, zaradi česar
je idealna za absorpcijo kalcija v telesu (Dhankhar in Chandanshive, 2018).
Malabska špinača vsebuje relativno veliko količino ogljikovih hidratov, še posebno škroba,
železa, kalcija, kalija, magnezija, vitamina A, karotena, tiamina, riboflavina, askorbinske
kisline in vitamina E. Tako kot druga temno zeleno listna zelenjava vsebuje lutein in
zeaksantin. Ima malo kalorij, a visoko vsebnost beljakovin. Sočna rastlinska sluz je še
posebej bogat vir topnih vlaknin. Je vsestranska listna zelenjava, ki jo v nekaterih
vzhodnoazijskih državah uporabljajo zaradi vsebnosti hranil. Dokazano je, da vsebuje
določene fenolne snovi, ki delujejo kot antioksidanti (Rana in sod., 2018).
V spodnji tabeli lahko vidimo, da sta si po sestavi bolj primerljivi navadna in malabska
špinača kot pa novozelandska špinača. Le-ta vsebuje občutno manj tako vode kot tudi drugih
snovi in elementov kot navadna in malabska špinača. Posebno očitna razlika je pri vsebnosti
kalija, pa tudi pri vsebnosti beljakovin, kalcija in magnezija (Thakur, 2018; Dhankhar in
Chandanshive, 2018; Rana in sod., 2018).
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Preglednica 1: Prehranska sestava navadne, novozelandske in malabske špinače na 100 g sveže mase
(Thakur, 2018; Dhankhar in Chandanshive, 2018; Rana in sod., 2018)

sestavine

navadna špinača

novozelandska špinača

malabska špinača

voda (g)
ogljikovi hidrati (g)
beljakovine (g)

91,4
3,6
2,9

84
2,13
1,30

93
3,4
1,8

maščobe (g)
kalcij (mg)

0,4
99

0,17
48

0,3
109

magnezij (mg)
železo (mg)
kalij (mg)

79
2,7
558

32
0,66
102

65
1,2
510

Številne vrste iz rodu metlik, kamor spada tudi jagodna špinača, vsebujejo saponine. Le-ti
pa so prisotni v premajhnih količinah, da bi nam ob uživanju lahko škodovali, saj se ob
kuhanju v veliki meri razgradijo. Jagodna špinača vsebuje tudi nekaj oksalne kisline, katere
vsebnost bo kuhanje prav tako zmanjšalo. Kljub temu pa se ljudem, ki so nagnjeni k
revmatizmu, artritisu, ledvičnim kamnom in še nekaj drugim boleznim, priporoča pazljivost
pri uživanju (Plants …, 2020).
6 KLIMATSKE ZAHTEVE
Navadna špinača najboljše uspeva v povprečnem temperaturnem območju med 16 in 18 °C,
za kalitev semen je najbolj ugodna temperatura med 5-10 °C. Kalijo sicer tudi pri 0 °C, a je
kalitev izjemno počasna. Optimalna temperatura za pravilno rast in razvoj listov je 18-20
°C. Rast se upočasni pod 10 °C. Nizka temperatura poveča debelino listov, a zmanjša
velikost in gladkost listov. Zgornja stopnja mirovanja se navadno pojavi nad 30 °C, mraz pa
prenašajo boljše kot druge zimske rastline, saj ob aklimatizaciji prestanejo tudi do −10 °C.
To toleranco zmrzovanja pripisujejo prisotnosti posebnih proteinov v listih (Thakur, 2018).
Povečanje temperature in intenzivnosti svetlobe povečuje rast biomase ter vsebnost karotena
in askorbinske kisline. V kratkih dnevih z milejšo temperaturo špinača daje večji pridelek,
zato je bolj priljubljena v višjih legah zmernega podnebja. Ker je dolgodnevnica, razvije
cvetno steblo v dolgem dnevu in zmernih temperaturah, kar onemogoča gojenje špinače v
pomladanskem obdobju na ravninah. Navadna špinača za predelavo se običajno prideluje v
pogojih kratkega dneva, saj le tako lahko liste porežemo večkrat pred začetkom razvoja
cvetnega stebla. Kritična fotoperioda za razvoj cvetnega stebla je med 12,5 in 15 ur. Čeprav
je fotoperioda ključni dejavnih za cvetenje, izpostavljenost visoki temperaturi po iniciaciji
cvetov povzroči hitro rast stebel in manjšo rast listov. Tako zrasli listi so majhni, ozki in
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koničasti. Špinačo višje kakovosti je mogoče dobiti iz rastlinjaka, ki se ponoči ohlaja
(Thakur, 2018).
Novozelandska špinača najboljše uspeva v hladnem vremenu brez zmrzali in pri dovolj
velikim sončnim obsevanjem razvija kakovostne liste čez poletno sezono v zmernih regijah.
Optimalna temperatura za rast je med 15-25 °C. Boljše uspeva pri večji vlažnosti. Rastlino
izpostavimo za mesec dni temperaturi med 10 in 15 °C, kar lahko povzroči cvetenje tudi v
kratkem dnevu. Dolgi in vroči poletni dnevi izzovejo izdolževanje, kar vodi do slabe
kakovosti listov. K optimalni rasti in razvoju listov v toplejših regijah tako pripomore tudi
popoldanska delna senca (Dhankhar in Chandanshive, 2018).
Malabarska špinača je trajnica, a je občutljiva na zmrzal. Zato jo navadno na hladnih
območjih gojimo kot enoletnico v hladnem obdobju leta. Njena prednost je, da dobro raste
v razmerah, ki so neugodne za druge zelenjadnice. Malabska špinača je tolerantna na visoke
temperature, kar omogoča rast v vročem vremenu, ko so druge zelenjadnice že v
generativnem razvoju. Zato je malabarska špinača primerna za tople vrtove, kjer ne morejo
preživeti druge vrste. Najbolj primerna je za tropske in subtropske pokrajine, saj ji poleg
vročine ustreza tudi tropsko deževje. Idealno uspeva do nadmorske višine 500 m. Kljub temu
pa bo uspevala tudi v hladnejšem podnebju s krajšo rastno dobo. Delna senca bi sicer
povečevala velikost njenih listov, ne pa tudi hranilne vrednosti. Ni najbolj tolerantna na
nizke temperature, saj se takrat njena rast upočasni, kar vpliva na končno količino pridelka.
Krajša dolžina dneva od 13 ur povzroča začetek cvetenja (Rana in sod., 2018).
Jagodna špinača raste na nadmorski višini od 200 do 1800 m nadmorske višine (Flora of
North Aamerica, 2020). Ne mara presajanja, zato jo izključno sejemo na mesto, kjer jo
želimo celo sezono gojiti (Outsidepride.com, 2020). Jagodna špinača najbolje uspeva na
soncu, saj ne prenese sence (Plants …, 2020).
7 TALNE ZAHTEVE
Navadno špinačo lahko gojimo na katerihkoli tleh pod pogojem, da imajo sposobnost
visokega zadrževanja vlage. Kljub temu pa so peščeno ilovnata tla bogata z organskimi
snovmi najboljša. Pravilna priprava zemljišča in vzdrževanje primerne vlažnosti mora
zagotoviti zadovoljivo kalitev semen in nadaljno rast rastlin. Uspešno se goji na tleh, ki
imajo pH vrednost med 6,0 in 6,8, uspeva pa tudi pri pH do 10. Občutljiva je na kislost tal,
kar se lahko pokaže v nizki kaljivosti semen, rumenenju ali porjavitvi konic listov, ožigu
korenin ter na počasnejši rasti rastlin. Pri pH pod 5,5 je apnjenje nujno potrebno. V tleh s
previsokim pH lahko pride do kloroze listov (Thakur, 2018).
Novozelandska špinača je halofit, zato dobro uspeva v obalnih slanih tleh ter preživi tudi v
bolj sušnih območjih. Kljub temu pa je najbolj optimalno gojenje v dreniranih peščenih
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ilovnatih tleh, bogatih z organsko maso in zmožnostjo zadrževanja vlage. Najbolj primeren
pH je med 6,8 in 7 (Dhankhar in Chandanshive, 2018).
Malabsko špinačo lahko gojimo na najrazličnejših tleh, najbolje pa uspeva na dobro
odcednih in vlažnih peščenih tleh z dovolj veliko vsebnostjo organske snovi. Preživi tudi na
slabših tleh, a je pridelek veliko slabši. Optimalni pH je med 6,5 in 6,8, kar je malo višje kot
optimum pri navadni špinači, a uspeva v razponu pH med 4,3 in 7 (Rana in sod., 2018).
Jagodna špinača je primerna tako za lažja, srednja kot tudi težka tla (Plants …, 2020).
Optimalni pH je od 6,1 do 7,8 (Outsidepride.com, 2020). Najraje ima vlažna (Plants …,
2020), dobro odcedna (Outsidepride.com, 2020), s hranili bogata peščeno-humusna tla
(Schmidt, 2019).
Jagodna špinača je tudi rastlina ruderalnih rastišč in pionirska vrsta, kar se je še posebej
pokazalo ob požaru gozda leta 2003 v bližini Leuka, mesta na jugozahodu Švice. Dve leti
po požaru se je na tem območju jagodna špinača pojavila v zelo velikem obsegu, čeprav je
bila dotlej v Švici zelo redka in uvrščena celo na rdeč seznam ogroženih vrst. Predvidevajo,
da se je zaradi paše razširila na celo območje. Dejstvo pa 18je, da so semena pionirskih vrst
lahko dormantna desetletja in tudi stoletja, preden kalijo (Moser in sod., 2006).
8 SETEV
8.1 GOSTOTA SETVE
Gostota sejanja je običajno odvisna od načina setve in namena uporabe pridelka. Navadna
špinača zahteva sorazmerno veliko količino semena, saj je zaradi dvodomnosti polovica
rastlin moškega spola. Le-te pa imajo manjšo rast, kar posledično vpliva na količino
pridelka. Nemogoče je prepoznati in odstraniti moške rastline, razen ko se že začne
generativni razvoj. Poleg tega pa na večjo količino semen vpliva tudi njihova slabša kalivost.
Glavni razlog so endogeni zaviralci, vpliv pa imajo tudi globina sajenja, temperatura in drugi
okoljski dejavniki. Tako za setev 1 ha potrebujemo 37-45 kg semena. Vendar lahko s
pomočjo sodobnih tehnologij izboljšamo kalitev, predvsem z obdelavo semen z žveplovo
kislino ali mešanico bikromata, ki uniči endogene zaviralce, prisotne pod zunanjo semensko
plastjo (Thakur, 2018).
Gostota sajenja je odvisna tudi od sortnih značilnosti ter namena in načina pridelave. Če
pridelujemo špinačo za sveže trženje, je gostota okoli 60 rastlin/m², medtem ko se število
podvoji, če pridelujemo za namene predelave. Manjša gostota sajenja nam olajša ročno
pobiranje pridelka, medtem ko je pri večji gostoti zaželeno mehansko pobiranje.
Najenostavnejše je sajenje v vrste. Priporoča se globina od 3-4 cm, kar je odvisno od tipa tal
ter razdalje v vrsti 10 cm. Medvrstna razdalja je od 20-22 cm. Namakanje semen pred setvijo
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v vodi ali v kislini lahko izboljša kalitev, saj se s tem postopkom odstranijo vodotopni
inhibitorji ter se omehča perikarp (Thakur, 2018). Za setev 1 ha novozelandske špinače
potrebujemo od 10-15 kg semena, kar je približno trikrat manj kot pri navadni špinači. Eden
od razlogov je tudi ta, da ima novozelandska špinača večklično seme. Ob gojenju pri višjih
temperaturah pa moramo količino še zmanjšati. Globina sajenja se giblje med 1 in 2 cm,
razdalja v vrsti je 30-45 cm, medvrstna razdalja pa je 60-90 cm. Posamezna razvita rastlina
pokriva površino približno 1 kvadratnega metra. Seme kali počasi in nepredvidljivo. V času
setve mora imeti njiva dovolj vlage, saj s tem omogočimo boljšo kalitev. Pred setvijo se
priporoča namakanje semen v vodi čez noč ali v topli vodi za tri ure, da pospešimo proces
kalitve. Če je kalitev velika in so rastline v skupkih, vse odvečne rastline odstranimo
(Dhankhar in Chandanshive, 2018).
Optimalna količina semena za setev 1 ha malabske špinače se giblje med 8 in 10 kg, kar je
še manj od novozelandske. Točna količina je odvisna od kaljivosti semen, rastne dobe,
rodovitnosti tal in možnosti namakanja. Malabsko špinačo najpogosteje gojimo na gredicah
višine 15 cm v suhem podnebju ter 20-25 cm višine v vlažnem podnebju. Širina je okoli 90
cm, razmik med dvema posteljicama pa 50 cm. Malabska špinača se poleg semen lahko
razmnožuje tudi s potaknjenci višine 20-25 cm s 3-4 internodiji. Seme tako kot pri drugih
vrstah pred setvijo obdelamo, da hitreje kali. Priporoča se namakanje v vodi za 24 ur.
Globina sejanja je 1,5 – 2,5 cm, razdalja v vrsti 5 cm in medvrstna razdalja okoli 15 cm. Bolj
pogosto in enostavnejše je gojenje s potaknjenci. Ker je vzpenjavka, za svojo rast potrebuje
oporo. Takoj ko so sadike dovolj velike, jih presadimo v individualne lončke z mešanico
bogato s kompostom. Na polju sadike zredčimo na medsebojno razdaljo 30 cm (Rana in sod.,
2018). Semena malabske špinače lahko ob primernih pogojih skladiščimo do štiri leta
(Eryilmaz Acikgoz in Adiloglu, 2018).
Globina sejanja jagodne špinače je zelo majhna, saj zadostuje da semena le nežno prekrijemo
z zemljo (Outsidepride.com, 2020). Ta globina naj bi bila okoli 3 mm (Seed Empire, 2020).
Razmik med rastlinami je od 30 do 45 cm (Outsidepride.com, 2020).
8.2 ČAS SETVE
Čas setve navadne špinače se močno razlikuje glede na okoljske dejavnike in je zelo različen
po pokrajinah. Na primer posevki, posejani spomladi in poleti v ravninah, imajo večjo težnjo
po hitri rasti stebel in prehitrem uhajanju v cvet. Kultivarji z nazobčano površino semen so
bolj primerni za jesensko-zimsko setev v višjih legah, medtem ko so sorte z zaokroženo ali
gladko površino semen bolj primerne za pomladansko-poletno setev v višjih legah in
jesensko setev v nižinah. Na rast in pridelek navadne špinače zelo močno vpliva datum setve.
Zgodnja setev daje večji pridelek s slabšo vsebnostjo askorbinske in oksalne kisline. Na
severu Evrope se navadna špinača v majhnem obsegu goji v rastlinjakih zgodaj spomladi,
ko gojenje na prostem zaradi nizkih temperatur ni mogoče (Thakur, 2018).
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V zmernih regijah novozelandsko špinačo sejejo zgodaj spomladi, v tropskih in subtropskih
regijah pa se jo seje zgodaj jeseni. Za stalno oskrbo s špinačo se zaporedne setve opravljajo
v intervalih od 2 do 3 tedne (Dhankhar in Chandanshive, 2018).
Malabsko špinačo sejejo v njeni domovini v Indiji marca in aprila, ko mine nevarnost zmrzali
in je povprečna nočna temperatura nad 16 °C. Pri nas bi bilo to kakšen mesec kasneje. Za
kalitev je potrebna temperatura 18-21 °C približno 10-21 dni. Kot že omenjeno, pa
namakanje semena v vodi skrajša čas kalitve. V toplejših, južnejših delih je možna setev
dvakrat letno in sicer v juniju in oktobru oziroma novembru (Rana in sod., 2018).
Jagodna špinača bo najbolje kalila, če jo bomo posejali pri temperaturi od 21 do 24 °C in ob
zmerni vlagi. Povprečen čas kalitve je 7-14 dni ob ustrezni svetlobi (Outsidepride.com,
2020). Jagodno špinačo sejemo v zaprtih prostorih proti koncu zime oziroma v začetku
pomladi, na zunanjih površinah pa vedno spomladi (Seed Empire, 2020). Na prosto jo
najpogosteje sejemo od sredine marca do sredine aprila, a potem rastline v hladnejših
obdobjih prekrijemo. Setev je teoretično možna do julija, a so v tem primeru listi navadno
manjši, saj nam rastline hitro preidejo v generativno fazo (Schmidt, 2019).
9 POBIRANJE PRIDELKA
Pridelek navadne špinače navadno pobiramo, ko rastline razvijejo 5-6 listov, kar je običajno
doseženo 40-50 dni po setvi. Čas je močno pogojen s temperaturo in drugimi okoljskimi
dejavniki. Pobiranje pridelka se nadaljuje čez zimo, vse dokler rastlina ne razvije cvetnega
stebla. Večji pridelek je možno dobiti, če pridelek pobiramo po razvoju dovolj listov tržne
velikosti. Zamuda pri pobiranju pridelka se kaže v večji teži listov, a na kakovost ne vpliva.
Za takojšnjo prodajo svežih pridelkov rastline pobiramo tako, da jih odrežemo na površini
tal, tik pod najnižjimi listi. Za namene predelave pa se pridelke odreže na površini 2-3 cm
nad tlemi. Pobiranje se običajno izvede z ostrim nožem, da se prepreči maceracija tkiv na
odrezanem koncu. Predvsem v razvitih državah je vse bolj pogosto strojno pobiranje
pridelkov tudi za svež trg, tako celih rastlin kot tudi posameznih listov. Posebni stroji so
namenjeni le rezanju celih rastlin ter drugi za rezanje listov. Bolj pa je zaželeno rezanje celih
rastlin, saj se kasneje potrebuje manj delovne sile za pakiranje. Pobiranje pridelka takoj po
dežju ali v močni rosi ni priporočljivo, saj so listi zelo trdi in se hitreje zlomijo, zato je bolje,
da listi rahlo ovenijo. Med pripravo za trg se vsi rumeni, poškodovali ali oboleli listi
odstranijo. Z rastlinami ravnamo previdno, saj jih drugače lahko hitro poškodujemo. Zaradi
tega razloga se prav tako izogibamo pranju rastlin. Ker ima špinača zelo visoko stopnjo
dihanja, moramo po pobiranju kar se da hitro ohladiti. V nasprotnem primeru bi lahko zaradi
pregrevanja prišlo do zmanjševanja mase in slabšanja kakovosti (Thakur, 2018).
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Posamezna rastlina navadne špinače lahko v svoji rastni dobi tvori približno 25 listov in v
povprečju daje navadna špinača pridelek 5 t/ha ob enkratnem pobiranju in vse do 20 t/ha ob
večkratnem pobiranju listov. Za svežo prodajo pa je pridelek navadno znatno manjši
(Thakur, 2018).
Novozelandsko špinačo običajno pobiramo 40-80 dni po setvi, odvisno predvsem od sorte
in rastnih razmer. Prvo pobiranje novih poganjkov ali vrhov je mogoče opraviti, ko celotna
rastlina zraste do 30 cm ali pa že prekriva površino tal. Za najbolj kvaliteten pridelek
pridelujejo mlade in nežne liste ali poganjke v tedenskih presledkih v obdobju več mesecev.
Pobiranje se običajno opravi z rezanjem rastlin z ostrim nožem tik pod površino zemlje ali
ročno z rezanjem večjih zunanjih listov. Slednja praksa se običajno uporablja le na manjših
vrtnih površinah. Pobiranje se priporoča enkrat do dvakrat tedensko za pospeševanje rasti
poganjkov. Starejši listi ali pa poganjki s plodovi so grenki in vlaknasti, zato se njihovo
zauživanje odsvetuje. Za prodajo na svežem trgu se priporoča pobiranje pridelka v večernih
in ne jutranjih urah, saj s tem preprečimo lomljenje listov zaradi velikega turgorja. Tako kot
pri drugih zelenjadnicah tudi pri novozelandski špinači odstranimo vse neprimerne liste.
Skladiščimo jo lahko največ en dan na sobni temperaturi, v hladilniku pa vse do enega tedna
(Dhankhar in Chandanshive, 2018).
Novozelandska špinača v povprečju daje pridelek 1 t/ha ob prvem pobiranju in skupni
pridelek okoli 3 t/ha s stalnim pobiranjem v obdobju 3–4 mesecev (Dhankhar in
Chandanshive, 2018).
Malabska špinača je pripravljena za pobiranje 45-60 dni po setvi. Liste in stebelne vršičke v
velikosti 20-30 cm običajno pobiramo že 35-45 dni po saditvi oziroma 50 dni po setvi.
Vršičke lahko pobiramo v intervalu približno enega tedna. Pobiranje lahko pogosto upočasni
cvetenje in spodbudi rast stranskih poganjkov. Listi so dokaj veliki in vsebujejo veliko vode,
zato svojo čvrstost izgubijo kmalu po spravilu. Tako pridelek rajši pobiramo v zgodnjih
jutranjih ali poznih večernih urah ter ga hitro skladiščimo na hladnem in senčnem mestu. Za
zmanjšanje transpiracije pridelek skladiščimo v snopih (Rana in sod., 2018).
Povprečni pridelek malabske špinače je od 15 do 20 t/ha v rastni dobi 120-150 dni. Točna
številka je odvisna od sorte, rodovitnosti tal, prisotnosti namakalnih naprav, različnih praks,
ki so se izvajale tekom rasti in drugih dejavnikov (Rana in sod., 2018).
Pri jagodni špinači pobiramo lahko tako liste kot tudi plodove (NatureGate, 2020). Rastlina
cveti od spodnjega dela proti zgornjemu delu rastline (Clemants in Mosyakin, 2003) od julija
do avgusta (NatureGate, 2020).
Pobiranje listov jagodne špinače se začne približno 6 tednov po setvi, pri čemer je nabiranje
težje kot pri navadni špinači. Glavni razlog so listi, ki so sicer daljši kot listi navadne špinače,
a so veliko manjši. Tako je tudi pridelek manjši kot pri navadni špinači. Liste jagodne
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špinače je potrebno nabirati, ko se še mladi, saj starejši nimajo več tako dobrega okusa.
Užitni so tudi plodovi, ki nekoliko spominjajo na birni plod jagodnjaka, a imajo dokaj prazen
okus. Zaradi tega so bolj primerni za dekoracijo jedi (Schmidt, 2019). Plodovi zorijo od julija
do septembra (Sukhorukov in sod., 2019). Prav zaradi teh plodov pa lahko jagodno špinačo
gojimo tudi kot balkonsko cvetje, saj zadostuje že 3-litrsko korito (Rosenbüchler in sod.,
2007).
10 POVZETEK
Čeprav spada navadna špinača med metlikovke, novozelandska med ajzojevke, malabska
med bazelovke in jagodna med ščirovke, se vse pridelujejo z namenom pobiranja listov, tudi
vršičkov, z izjemo jagodne, kjer lahko pobiramo tudi plodove (Thakur, 2018; Dhankhar in
Chandanshive, 2018; Rana in sod., 2018; NatureGate, 2020). Navedene štiri zelenjadnice so
si različne po življenjskem ciklu in rasti. Navadna špinača je dvoletnica in ima rozetasto rast
(Thakur, 2018), jagodna spada med enoletnice (NatureGate, 2020) in raste pokončno (Uotila,
1993), novozelandska in malabska špinača pa sta trajnici in rasteta kot ovijalki (Dhankhar
in Chandanshive, 2018; Rana in sod., 2018).
Navadno špinačo pobiramo 40-50 dni po setvi (Thakur, 2018), novozelandsko 40-80
(Dhankhar in Chandanshive, 2018), malabsko 45-60 (Rana in sod., 2018) in jagodno
približno 40 dni po setvi (Schmidt, 2019). Pobiranje se priporoča v večernih urah, zaradi
zmanjšanega turgorja (Thakur, 2018; Dhankhar in Chandanshive, 2018; Rana in sod., 2018;
Schmidt, 2019).
Novozelandska špinača se od ostalih treh razlikuje tudi po svoji halofilnosti, saj lahko raste
v slanih tleh (Dhankhar in Chandanshive, 2018). Prednost malabske špinače je v tem, da
raste tudi v vročih in suhih razmerah (Rana in sod., 2018).
Ravno ta dva dejavnika pa bi bila lahko močan faktor pri odločitvi za morebitno
pridelovanje, saj se s podnebnimi spremembami močno spreminjajo trenutni pogoji. Poletja
so vedno bolj vroča, kar bi ustrezalo malabski špinači, na slana, za druge zelenjadnice skoraj
nerodovitna tla, pa bi lahko posejali novozelandsko špinačo in s tem pridobili nekaj
pridelovalnih površin. Jagodna špinača je zaradi svojih plodov bolj eksotičnega videza, kar
bi tudi lahko vplivalo na njeno pridelavo in kasneje trženje. Vsekakor je v teh treh pri nas
dokaj novih zelenjadnicah še veliko potenciala, a obstaja tudi nevarnost, da bi te nove,
eksotične vrste postale invazivne rastline in bi izpodrinile naše avtohtone vrste. To bi bilo
lahko še posebno nevarno za jagodno špinačo, ki spada k pionirskim vrstam in njeno seme
v tleh lahko preživi tudi več desetletij.
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