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NARAVA JE NAJLEPŠA V MAJHNIH STVAREH

Zeleni prsti v aprilu
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LEVO Od sredine aprila in vse 
tja do začetka maja so idealni 
dnevi za sajenje balkonskih rastlin 
v korita. Posajene rastline naj 
bodo prvih štirinajst dni dobro 
zaščitene - takrat jih postavimo  
v rastlinjak ali ob hišo  
in jih vsak večer pokrijemo  
z vrtno pokrivalko. 
DESNO  Če imate doma 
neogrevan rastlinjak, lahko 
plodovke sadite že od sredine 
aprila. 
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NARAVA JE NAJLEPŠA V MAJHNIH STVAREH

Aprilalahkosejeteinsaditetudi
vrtnine,kijihobičajnovvrtzačne-
moumeščatiževmarcu."Brokoli
vspomladanskemčasuobičajno
presajamodokoncaaprila,kasne-
jegapresajamovsencovišjih
rastlin(visokifižol).Blitvospomla-
dinagredicesejemoodsredine
aprila.Ssetvijobobapohitite,saj
obožujehladnatla,ravnotakokot
česen,čebulček,grah,solatain
redkvica.Bobpodobnokotgrah
velikoboljecvetiinnastavljastro-
ke,česonočihladneoziromačeje
nekolikovečjarazlikavtemperatu-
rimeddnevominnočjo,"poudari
Davor Špehar izZelenegasveta.

Nipašečaszasajenjefižolain
plodovk,torejparadižnika,papri-
ke,feferonov,jajčevcevinbučk,te
pravilomasadimosredimaja.Če
imatedomaneogrevanrastlinjak,
lahkoplodovkesaditežeodsredi-
neaprila.

KROMPIR,  
PETERŠILJ, KORENČEK
Krompirsoponekodna
Primorskemsadiližefebruarja.V
drugihdelihSlovenijesepriporo-
časajenjemarcainaprila,kose
zemljaogrejena9ºC."Razdalja

medvrstaminajbo60-70cm,
vvrstipa40cm.Zgodnjesorte
krompirjalahkosaditedobrih10
cmboljskupaj.Zaradinevarnosti
okužbgomoljevpredsajenjemne
režite.

Čemotovilcanistesejaliavgusta
aliseptembra,galahkosejete
aprila.Saditelahkotudinadze-
mnokolerabico.Peteršiljinkoren-
čeksejte,kosezemljadovolj
ogreje.Naprostojuvcelinskem
delusejteodsredineaprila,ob
zgodnjihsetvahvhladnozemljo
selahkozgodi,dajubotreba
sejatiponovno,podaljšasetudi
časkalitve.Sejteinsaditetudipor
inredkvico.Rdečopesonaprosto
sejteodzačetkaapriladokonca
julija.

Spomladinepozabitenasetev
insajenjemehkolistnihinkrhko-
listnihsortsolate.Sladkokoruzo
sejtevečkratzaporedodsredine
aprila.Tudišpargljisesadijospo-
mladi,kersosadikenarazpolago
levtemobdobju.Skrajničasza
spomladanskosetevšpinačeje
začetekmaja."

Sadikezelenesaditeodaprilado
junija.Zgodnjesortesaditeaprila

Pregovorno naj bi april prinesel nepredvidljivo 
vreme, zato s sajenjem občutljivih rastlin ne 
hitimo. Precej vrtnin kljub vsemu že lahko 
sejemo in sadimo neposredno na vrt, tudi 
urejanja okolice se lahko lotimo z vso vnemo.

CEPLJENJE  
SADNEGA DREVJA

NASVET STROKOVNJAKA

Davor Špehar,univ.dipl,inž.
agr.inhort.,sspletnegapostala
Zelenisvet:"Aprilapredcvete-
njem(najboljeobpolniluni),
kosodrevesaževsokuinlubje
zlahkaločimo,ječaszaspomla-
danskocepljenjesadnegadrevja
inprecepljanjestarejšihdreves.

Kadarzizbranosortosadnega
drevesanismopovsemzadovoljni
intanedajepričakovanegapridelka,imamopremajhnopovršino
vrta,sortanisamooplodna,okolipaniopraševalnesorte,
želimovečsortnaenemdrevesu,izberemoenegaod
priporočenihnačinovcepljenja.Cepič,tojetistidel(sorta),
kigaželimocepiti,naberemovčasumirovanjadrevja.Cepiče
shranimovdomačemhladilnikuzavitevvlaženpapir.Paziti
moramo,dasecepičinepoškodujejozaradimraza,zato
izberemodelhladilnika,kijenamenjenshranjevanjuzelenjave.

Priporočeninačinicepljenjasoangleškakopulacijaincepljenjeza
lub.Obstajajotudinačini,kotstažlebičkanjeincepljenjevrazkol.

Angleškakopulacijajecepljenjezjezičkomalizarezo.Napodlagi
naredimozarezonavzdol,nacepičupanavzgor.Obadelanato
spojimo,jupovežemozelektričarskimizolirnimtrakominkonec
cepičazamažemoscepilnosmolo,dapreprečimoizhlapevanje.

Cepljenjezalubnavadnouporabimo,kojecepičožjiodpodlage.
Precepimolahkotudidebelejšovejoalimlajšedrevo.Izberemo
dvadotricepičeinjihvstavimozalub.Pocepljenjuranoinvrhove
cepičevzamažemoscepilnosmolo."

Videoprikazcepljenjanajdetenawww.zelenisvet.com/
spomladansko-cepljenje-sadnega-drevja/.
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na razdaljo 30 x 30 cm ali 40 x 
40 cm. 

Medvrstni prostor med zeljem 
izkoristite za sajenje vrtnin, ki 
hitro rastejo. Ne sadite zelja 
preblizu skupaj, ker ne bo razvilo 
velikih glav, več možnosti je tudi 
za pojav bolezni. Spomladi sadike 
cvetače presadite do konca aprila 
na razdaljo 50 x 50 cm. Če še 
niste sejali graha, to še vedno 
lahko storite, prav tako čebulo iz 
čebulčka," razlaga strokovnjak 
Zelenega sveta.

PRESAJANJE  
IN POTIKANJE ZELIŠČ
Zeliščna gredica bo po zimskem 
počitku potrebovala spomla-
dansko nego. Tla okoli njih 
zrahljamo in okrog nasujemo 
zrel kompost. Zelišča v loncih 
presadimo v večje posode. 
Sadikam sivke, žajblja, rožmari-
na, origana in melise lahko zdaj 
porežemo vršičke v dolžini 3 do 4 
cm, spodnje liste osmukamo in 
stebelca vtaknemo v vlažen sub-
strat za potaknjence. Do poletja 
se bodo začimbe ukoreninile, 
takrat jih presadimo v lončke, 
zgodaj jeseni pa na vrt. Sicer 
pa je zdaj ustrezen čas tudi za 
sejanje drobnjaka in peteršilja, ki 
ju sejemo neposredno na grede, 
baziliko pa posejemo v lončke in 
jih postavimo na svetlo okensko 
polico.

VARNO PRED ŠKODLJIVCI
Aprila lahko na vrtovih že opa-
zimo škodljivce, kot so voluhar, 
majski hrošč, česnova in čebulna 
muha, strune. Čebulna muha 
velja za najhujšega škodljivca 
čebule, zato to do sredine maja 
prekrijte s prekrivali. Nad njo je 
dobro postaviti ogrodje, ker ne 
mara ploskega pokrivanja. Za 
oporo raznim vrtnim tkaninam 
uporabite leskove šibe ali loke, 
ki jih kupite v trgovini. Prekrivati 
pričnite v času cvetenja češenj in 
višenj.

"V zadnjih letih se na vrtovih 
pojavlja hud škodljivec česna, ki 
mu pravimo česnova muha. V vrt 
jo zanesemo s semenom, pride 
pa lahko tudi od drugod. V vrtu 
pridelek zavarujete tako, da česen 
pokrijete takoj, ko sneg izgine ozi-
roma zemlja odmrzne. Česen naj 
bo pokrit do začetka aprila, ker 
ima muha samo en rod," razlaga 
Špehar. 

Med prekopavanjem in rahljanjem 
vrtne zemlje odstranjujemo ličin-
ke oziroma ogrce majskega hro-
šča. Priporočljivo je počakati na 
višje temperature v aprilu in celo 
začetku maja, saj ogrci pridejo 
bližje površini, ko je zemlja topla. 
Prekopavamo previdno in ličinke 
odstranjujemo iz zemlje. 

Pazimo tudi, da v vrt ne zane-
semo solatne plesni s sadikami, 

ZELENI DOGODKI V APRILU

BOTANIČNI VRT UNIVERZE  
V MARIBORU PIVOLA PRI HOČAH
μ 4., 5. in 6. aprila: Velikonočne dogodivščine z lutkovno 

predstavo in igro (4. in 5. aprila, ob 14.45 in 16.15; 6. aprila  
ob 9.15, 10.45, 14.45 in 16.15) 

μ 22. aprila ob 16.30: Glineni lončki in sajenje rastlin 
(Simona Trčak Zdolšek, DPBVUM) 

μ 25. aprila ob 10. uri v sadno-zelenjavnem vrtu: 
Dela v zelenjavnem vrtu (Simona Trčak Zdolšek, DPBVUM)

BOTANIČNI VRT UNIVERZE V LJUBLJANI, IŽANSKA CESTA 15
μ 10. aprila od 9. do 18. ure: Dan odprtih vrat

μ 22. aprila ob 18. uri predavanje: Zastrupitve z rastlinami 
v Sloveniji (doc. dr. Miran Brvar, dr. med., Center za zastrupitve 
UKC Ljubljana)

DESNO Kaparji sesajo rastlinski sok in slabijo rastlino. Pogosto se 
pojavijo na agrumih. Najbolje je najprej vse liste in vejice obrisati s 
krpo, namočeno v milnici in postopek večkrat na mesec ponoviti. Tudi 
zgornjo plast zemlje v loncu, v katerem raste napadena rastlina, je 
treba zamenjati. DESNO V SREDINI Aprila pred cvetenjem (najbolje 
ob polni luni), ko so drevesa že v soku in lubje zlahka ločimo, je čas 
za spomladansko cepljenje sadnega drevja in precepljanje starejših 
dreves. SPODAJ Aprila, ko mine nevarnost mraza, lahko posodovke iz 
prezimnega prostora preselimo na prosto, le z rastlinami iz tropskih 
krajev počakamo do konca maja. 
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solatna plesen se razvije tudi v 
toplih gredah in rastlinjakih, če je 
preveč relativne zračne vlage. Na 
vrtu lahko v aprilu opazite tudi 
strune. Da bi jih odpravili z vrta, 
lahko v zemljo na globino 10 cm 
zakopljete vabo iz narezanega ali 
olupljenega krompirja ali jabolk in 
jih vsak drugi dan zgodaj zjutraj 
izkopljete iz tal - strune se namreč 
čez dan, ko je topleje, umaknejo v 
globlje plasti tal. 

SELITEV POSODOVK 
NA PROSTO 
Posodovke imamo radi, saj nas 
oljke, citrusi, agave, aloje in druge 
cvetoče mediteranske rastline 
spominjajo na tiste brezskrbne 
dni, ko se potikamo po Jadranu 
ali Sredozemlju. "Aprila, ko mine 
nevarnost mraza, lahko posodov-
ke iz prezimnega prostora pre-
selimo na prosto, le z rastlinami 
iz tropskih krajev počakamo do 
konca maja. Če že odganjajo, le 
pazimo, da jim morebitna slana 
ne poškoduje mladih listov. To se 
velikokrat pripeti, saj v prezimo-
vališču začnejo odganjati nekoliko 
prej, kot če bi jih imeli zunaj. Ob 
slani jih čez noč umaknemo v 
zavetje ali pokrijemo z zaščitno 
tkanino.

Ko selimo na prosto sočnice, kot 
so krasule, aloje, agave in razni 
kaktusi, jih ne postavimo takoj na 
polno sonce. Močno pomladan-

SKRAJNO ZGORAJ Aprila bo 
treba posvetiti čas vrtnim 
ribnikom in mlakam. V njih  
se je čez zimo nabralo precej 
odmrlih listov in stebel rastlin.  
V ribniku obvezno  
zamenjamo tretjino vode. 
ZGORAJ Spomladi ne pozabite na 
setev in sajenje mehkolistnih in 
krhkolistnih sort solate. Izberite 
rastline z zdravimi listi 
in krepkimi koreninami. 
LEVO S setvijo solate pohitite, 
saj obožuje hladna tla. Tudi 
nadzemna kolerabica  
se lahko že presaja na vrt. 
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sko sonce bi jim hitro ožgalo liste, 
zato jih za teden ali dva postavi-
mo v delno zasenčen prostor, da 
se zopet navadijo na zunanje raz-
mere. Tudi druge listnate rastline 
so občutljive za direkten prehod, 
zato ravnajmo z njimi previdno.

Posodovke je smiselno presa-
jati v svežo zemljo, ko korenine 
prerastejo lonec. To počnemo, 
dokler niso v dovolj velikem loncu 
premera vsaj 60 cm. Kasneje 
jim zamenjamo le vrhnjo plast 
zemlje, pomešane s kompostom, 
in dodamo gnojilo za rast in 
kasneje cvetenje, če so cvetoče 
rastline.

Preglejmo tudi korenine, ali so 
med mirovanjem nagnile. To 
se velikokrat zgodi s sočnicami. 
Zgnite korenine so črne in na otip 
mehke. Preverimo tudi pojav 
kaparjev na citrusih in volnatih uši 
na sočnicah," še svetuje Špehar.

BALKONSKE RASTLINE
Od sredine aprila do začetka 
maja bo v ospredju zasajanje 
balkonskega cvetja. Stara korita 
temeljito očistimo in umijemo, 
da se nove rastline ne bi okužile 
z morebitnimi boleznimi od prej-
šnje sezone. Posajene rastline naj 
bodo prvih štirinajst dni dobro 

zaščitene - takrat jih postavimo 
v rastlinjak ali ob hišo in jih vsak 
večer pokrijemo z vrtno pokrival-
ko. Iz leta v leto postaja bolj pri-
ljubljeno zasajanje zelišč v korita, 
ki jih lahko bodisi kombiniramo z 
okrasnimi cvetlicami ali jih pose-
bej posadimo v korita.

VODNI VRT IN TRATA
Aprila bo treba posvetiti čas 
vrtnim ribnikom in mlakam. V 
njih se je čez zimo nabralo precej 
odmrlih listov in stebel rastlin. 
Spomladi rastline v plitvini in na 
brežini porežemo do korenin, 
sicer neporezani deli zgnijejo 

in poslabšajo kakovost vode. 
Tudi lokvanju porežemo liste. 
V ribniku obvezno zamenjamo 
tretjino vode. Mulj s kamenja 
bomo najlaže odstranili z vodnim 
sesalnikom, prirejenim za ribnike, 
ali pa si pomagamo z metlo in 
potopno črpalko. Tudi alge so 
pogosta nadloga v ribnikih. Te se 
navadno začno razraščati takrat, 
ko je več sonca in toplote. Če 
vodne rastline (lokvanji in druge 
plavajoče rastline) prekrivajo od 
50 do 70 odstotkov vodne povr-
šine, bo v vodi zagotovo manj alg. 
Zelo koristno je tudi, če v ribniku 
gojimo oksigenatorje (vodna 
kuga, močvirska grebenika, rogo-
list ...), ki vodo oskrbijo s kisikom 
in tako pripomorejo k večji čistosti 
ribnika.

Prvo spomladansko opravilo, ki 
ga potrebuje več let stara trata, je 
prezračevanje na mestih, kjer so 
tla zbita. V ta namen uporabimo 
votel prezračevalnik ali prezrače-
valne vile, s katerimi na približno 
vsakih 10 cm zvrtamo luknje v 
zemljo in jih zapolnimo s kremen-
čevim peskom, ki bo preprečil, 
da bi se luknje zlepile, in hkrati 
omogočil koreninam trav, da 
poženejo globlje v tla. Kremenčev 
pesek bomo najlaže enakomerno 
razporedili po tleh z grabljami ali 
metlo, nasujemo ga lahko tudi na 
neravnih predelih trate, da izrav-
namo tla. Trava bo v nekaj tednih 
pognala skozi pesek, košnja izrav-
nanega terena bo lažja.

Zelenica potrebuje spomladi tudi 
hranila, da bo z močno rastjo 
postala odpornejša proti poškod-
bam in suši v toplih mesecih. 
Gnojimo v obdobju, ko je veliko 
dežja, za začetek pa uporabimo 
specialno gnojilo za trato z večjo 
vsebnostjo dušika (NPK 14-7-4), 
da pospešimo rast trave.

JASNA MARIN
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v korita, ki jih lahko bodisi 
kombiniramo z okrasnimi 
cvetlicami ali jih posebej 
posadimo v korita.



Koledar vrtnih opravil april 2015

Cvet Koren Plod List

1 Sreda Na prosto sejemo redkvice in sadimo zgodnji krompir (temperatura zemlje mora biti nad sedem 
stopinj Celzija), čebulo, česen. Pod folijo sejemo korenček in peteršilj. Nabiramo korenine zdravilnih 
rastlin gabeza, gladeža in baldrijana. Izkopljemo hren.2 Četrtek

3 Petek
Idealen dan za cepljenje sadnega drevja in vrtnic. Nabiramo cvetove gloga, vijolic in regrata. 
Obrezujemo vrtnice. Pregledamo posodovke v prezimnem prostoru in jih po potrebi zalijemo.4 Sobota

5 Nedelja

6 Ponedeljek
Pod folijo sejemo cvetačo in brokoli. Pregrabljamo, očistimo in pognojimo trato. Porežemo živo 
mejo. Nabiramo liste kopriv za špinačo in čaj ter liste gozdnih jagod za čaj. Na prosto sejemo 
špinačo, berivko in glavnato solato, pod folijo pa zeljevke. Nabiramo krešo, čemaž in iz njiju 
pripravljamo sveže solate. Kosimo in sejemo travo.7 Torek

8 Sreda
Pikiramo paradižnik, papriko, buče in jajčevce. Pod folijo sadimo kumare. Sadimo nakaljeno sladko 
koruzo, nizki fižol, grah z redkvico in lečo. Na gomilaste grede sadimo jagode.9 Četrtek

10 Petek

11 Sobota Sadimo krompir, čebulo in česen. Sejemo korenček, peteršilj in rdečo peso. Zdaj so ugodni dnevi za 
odpravljanje škodljivcev in krepitev rastlin z naravnimi pripravki.12  Nedelja

13 Ponedeljek Na vrt sadimo in sejemo enoletnice in trajnice. Nabiramo cvetove gloga, vijolic in regrata. Presajamo 
posodovke in cvetoče okrasne grmovnice. S sajenjem balkonskih rastlin v korita še počakamo.14 Torek

15 Sreda Sejemo solato, blitvo in zeljevke. Nabiramo gabezove liste, gladeževe poganjke, liste grenkuljice, 
jagodove in koprivove liste. Kosimo in sejemo trato. Na prosto sadimo odporna zelišča.16 Četrtek

17 Petek Pikiramo paradižnik, papriko, buče in jajčevce. Pod folijo sadimo kumare. Sadimo nakaljeno sladko 
koruzo, nizki fižol, grah z redkvico in lečo. Na gomilaste grede sadimo jagode. Presajamo rastline.18 Sobota

19 Nedelja Sejemo rdečo peso, korenček in črni koren. Sadike kolerabice sadimo na prosto. Nabiramo korenine 
zdravilnih rastlin, izkopljemo hren.20 Ponedeljek

21 Torek Zasajamo balkonska korita in jih postavimo na svetlo zavetno lego. Na prosto sejemo nagelj, 
naprstec, glavinec, kalifornijski mak, grenik in šeboj. Presajamo enoletnice in trajnice, ki cvetijo 
poleti: petunije, žametnice, astre, cinije in portulak. Obrezujemo odcvetele grmovnice. Na prosto 
pod napušč postopoma selimo posodovke in jih čez noč pokrijemo.22  Sreda

23 Četrtek
Sejemo solato, blitvo in zeljevke, na prosto selimo posodovke. Na vrt sadimo vse vrste zelišč razen 
bazilike, ki je bolj občutljiva. Kosimo trato.24 Petek

25 Sobota

26 Nedelja Pikiramo paradižnik, papriko, feferone, jajčevce. Sadimo fižol, buče in bučke, sladko koruzo in 
sončnice. Sejemo janež, kumino in sončnice. Na gomilaste grede in rastišča na južni legi sadimo 
jagode.27 Ponedeljek

28 Torek Na prosto sadimo krompir, topinambur, šalotko, čebulo. Sejemo pozno korenje, peteršilj, por, 
čebulo, rdečo peso, podzemno kolerabo in črni koren.29 Sreda

30 Četrtek
Zasajamo balkonska korita in jih postavimo na svetlo zavetno lego. Na prosto sejemo nagelj, 
naprstec, glavinec, kalifornijski mak, grenik in šeboj. Presajamo enoletnice in trajnice, ki cvetijo 
poleti. Obrezujemo odcvetele grmovnice.


