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I Zanimivosti - Razvedrilo
SODOBNI RASTLINJAK V VOKLEM
PRI KRANJU
P ri iskanju zun anj e opreme za to številko P reseka smo obiskali t udi družinsko vr tnar stvo Kozjek v Voklem pri Kranju, ki se ukvarj a z gojenje m
okrasnih rastli n. Karavanke in K amniške Alpe v neposredni bližini je
t ed aj še pokri vala nekaj metrska snež na odej a, v njihovem rastlinjaku pa
sm o nalet eli na eno sa mo cve točo pokrajino z lastno pozno pomladansko
klim o v malem (sliki na strani III in spod nja slika na strani IV ).
Ljubezni vi last niki so nam dovolili fotografiranje in t udi razložili
delovanj e naprav v rast linj aku. Stene in streha rast linjaka so iz d vojn ega
st ekl a , dele strehe je mo č odpirati in za pir ati podobno kot pri obič aj ni h
toplih gre dah.
Im a pa rastlinjak t udi lastno malo vre mensko postajo , katere de l
vidimo nad dost avnim avtom na sliki na stra ni III. P ost aj a je povezana z
računalnikom , ki , glede na po treb e vzgaj an e kul ture, p oskrbi za rastlinam
najugodnejšo klim o v rastlinj aku . Glede na trenutne in pr edviden e potrebe krmili računalnik ogrevanje rastlinjaka (peči so v kletnih prostorih
rastlinj aka , d imnika pa sta vid na t udi na sliki) , zračenje (avtomatsko
odpiranje strehe in delovanje ventilatorje v) in še kaj .
Najzanim ivejše se nam je zde lo, kako je poskrbljeno za ravno pravo
osvetlje nost gojenih rastlin . Na spo dnj i sliki na strani III vidimo v vsej
širini ras tlinjaka nad rastlinami vodoravne zavese iz nekak šn e po lprosojne,
deln o aluminijaste t kanine. Zapiranj e in odp iranje zaves ur ej a rač unalni k ,
v katerega so vnešeni pod atki o potrebni osvetlje nosti goj enih rast lin in
ki dobi va podatk e o t ren utni osvet ljenosti iz merilnih naprav. V času
našega obiska je bilo vre me zelo spremenljivo in doživeli smo, da so se v
nekaj minutah zavese kar dvakr at za prle in odprle. Poskrbljeno je t ud i
za dodatno osvet lje vanje, kad ar je potrebno . V zimskih mesecih npr .
dodatno osvetljujejo sadike pelargonij, ki v času rasti potre b ujejo več
svetlobe , kot je pr i nas te daj daje narava.
Seved a imajo sodobnemu rast linjaku primerno ur ejeno t ud i vlaženje
zraka in zalivanje rastlin. Na sliki notranj osti rastlinj aka vidimo ob desni
st rani pre ho da črne šobe zalivalne linij e, pr it rjene na premičnih kovinskih
gred ah z rožami.
Da je v rastli nj aku za ras tl ine primerno poskrbljeno, kaže njihova
kakovost . Lep je pog led na nepreg ledno množico cvet očih zdravih in
čvrsti h rast lin. Prijazni vtis dopolnjuj e še izjemna u rejen ost znotraj in
zunaj rastlinjaka.
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