
Nekatere vrtnine bodo na vrhuncu rasti potrebovale več hranil, druge zaščito pred škodljivci in 
boleznimi, prav tako je zdaj čas za setev vrtnin, ki jih bomo uživali pozimi. Že imate prazne grede? 
Potem lahko poskrbite tudi za zeleno gnojenje. 

Čeprav smo koledarsko šele 
zakorakali v poletje, je dobro po 
malem že misliti na zimo. Julija 
na vrt že sejemo vrtnine za zdravo 
zimsko prehrano: repo, kolerabo 
in črno redkev, sadimo pa endivi-
jo, radič in solato, našteva Davor 
Špehar iz Zelenega sveta. Na 
grede lahko sejemo tudi korenje, 
rdečo peso, špinačo, brstični 
ohrovt in še zadnjič letos nizki 
fižol. Endivijo sejemo še do 20. 
julija, ko zraste do pet centime-
trov, pa jo preredčimo, da bo med 
sadikami v vrsti 20 centimetrov 
razmika. Sredi julija je še čas za 
setev kitajskega kapusa in pozne-
ga graha za jesenski pridelek, 
konec meseca pa še za zimsko 
čebulo. 

PO SPRAVILU ŽIT
Kolerabo, repo in črno redkev 
uvrščamo med obvezno ozimnico 
vsakega vrtičkarja. Najugodnejši 
čas za poletne setve je začetek 
julija, ko je v zemlji še dovolj vlage, 
takrat je ugodna tudi dolžina 
dneva. Kmetje kolerabo sejejo po 
spravilu žit in krompirja. V pole-
tnem času setve ne pozabite sen-
čiti, saj visoke temperature lahko 
povzročijo težave pri vzniku. 

Repo za kisanje običajno sejemo v 
drugi polovici poletja, zlasti julija 
in avgusta. "Sejemo na prosta 
mesta, običajno za zgodnjim 
krompirjem. Ker ima krajšo 
vegetacijo, jo lahko sejemo še 
nekoliko kasneje kot kolerabo. Tla 
pred setvijo repe prekopljemo ali 
vsaj prerahljamo. Repo sejemo v 
dolžini 1,5 metra, kar zadostuje 
za enega družinskega člana. Med 
vrstami naj bo 30 do 45 centime-
trov razmika, v vrsti jo sejemo na 
5 centimetrov in kasneje redčimo 
na 20 centimetrov," razlaga 
Špehar. Črno redkev sejemo od 
začetka julija do sredine avgusta. 
"Tak termin setve je namenjen 

Zeleni prsti v juliju

FO
TO

: F
LO

W
ER

 C
O

U
N

C
IL

 O
F 

H
O

LL
A

N
D

NARAVA JE NAJLEPŠA V MAJHNIH STVAREH



FO
TO

: J
A

SN
A

 M
A

RI
N

FO
TO

: J
A

SN
A

 M
A

RI
N

FO
TO

: A
D

A
M

S 
A

PP
LE

 T
RE

ES
FO

TO
: A

D
A

M
S 

A
PP

LE
 T

RE
ES

LEVO Pri zalivanju posodovk in balkonskih rož najmanj vsak drugi 
teden v vodo primešajmo tekoče gnojilo za cvetenje in rastline po 
večernem zalivanju pognojimo. Sproti odstranjujmo odcvetele, 
posušene in polomljene poganjke. DESNO Kapusnice poleti radi 
napadejo bolhači, ki naluknjajo liste. Manj vabljive za bolhača bodo 
vrtnine, pod katerimi je vlažna zastirka. Tudi lističi paradižnika, s 
katerimi zastiramo tla, jim ne dišijo, mreža pa jih bo varovala pred 
drugimi neželenimi obiskovalci. DESNO SPODAJ Vrt julija daje mnogo 
več, kot lahko sproti porabimo. Veselje bomo naredili drugim, če jim 
podarimo nekaj zelenjave, prav tako je že čas za vkuhavanje in kisanje.

ZGORAJ IN SPODAJ Pri zeleni rezi izrezujemo navpično rastoče 
bohotivke, da osvetlimo notranjost krošnje, povečamo zračnost in 
omogočimo boljšo dozorevanje plodov in poganjkov.

jesenski in zimski porabi. Črno 
redkev sejemo za krompirjem, 
sledi lahko tudi drugim vrtninam, 
ki z njo niso v sorodu. Izogibamo 
se setvam za zeljem, cvetačo, 
brokolijem, ohrovtom in drugimi 
kapusnicami." 

Uporabno vrednost črne redkve, 
ki je znana kot domače zdravilo 
proti obolenjem dihal in kot sred-
stvo za odvajanje vode, ceni vse 
več ljudi, zato se vrača v domače 
zelenjavne vrtove. Poleg korenov 
so užitni tudi listi, iz katerih sti-
skamo sok. 

META IN ZELJE -  
DOBRA KOMBINACIJA
Julija na vrt sejemo dvoletna zeli-
šča, ki pozimi ostanejo zelena, 

torej peteršilj, žličnik, zimski tol-
ščak in kumino. Številna zelišča 
na gredah, ki so tik pred cvete-
njem ali že cvetijo, so prav zdaj 
primerna za žetev, ki jo opravimo 
v dopoldanskih urah. Režemo 
lahko citronsko meliso, šetraj, 
pehtran, majaron, dobro misel in 
jih zvežemo v šope ter obesimo 
v suh in zračen prostor, da se 
posušijo. Seveda pa lahko vsak 
dan nabiramo sveže liste rožma-
rina, timijana, origana, mete in 
drugih zelišč. 

Svežo meto lahko dodamo k 
raznim sladicam, iz lističev lahko 
pripravimo odličen osvežilni čaj, 
ki ohlajen poskrbi za pravo osve-
žitev v poletnih dneh. Če želimo 
meto posušiti za zimski čaj, potr-

OTROŠKE POČITNICE  
NA VRTU

NASVET STROKOVNJAKA

Počitnice so tu in otroke spodbudite k 
dejavnostim na vrtu in balkonu, da jih ne 
bodo preživeli pred televizorjem ali raču-
nalnikom. Davor Špehar, univ. dipl. inž. 
agr. in hort. s spletnega portala Zeleni 
svet: "Otroci poleti na vrtu radi zalivajo. Z 
malo spodbude bodo radi poskrbeli tudi 
za zastirko in plevel, ki si svojo pot utira 
med vrtninami. Včasih se po nesreči zgodi, da kakšna vrtnina 
konča med izpuljenim plevelom. To je samo davek na učenje in 
dolgoročno se v vrtu vse obrestuje, saj otroci postopoma v svojo 
skrb prevzemajo vse več gredic. Sajenje in pobiranje vrtnin gre 
otrokom še posebno dobro od rok. Predšolskim otrokom lahko 
poleti zaupamo tudi setve in sajenje vrtnin. Tudi otroci, stari tri 
leta in manj, že lahko vrtnarijo - še posebno se veselijo zalivanja. 
Najraje zalivajo sadilne jamice ob sajenju sadik. Če vrtnine sadijo, 
sejejo in spremljajo njihov razvoj, bodo radi sodelovali tudi pri ple-
tju, kar je najbolje storiti v dopoldanskih urah, ko sonce še ni pre-
močno. Za nagrado za pomoč pri delu pa otroku ponudite domač 
priboljšek: jagode, maline, sladke češnjeve paradižnike – najbolj 
slasten bo pridelek, pri vzgoji katerega je otrok sodeloval, pa najsi 
je zalival ali zgolj pobiral zrele sadeže. Pa na pohvalo ne pozabite!" 
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gamo zgolj lističe brez pecljev in 
jih sušimo na pladnju tako, da se 
listi ne dotikajo. Še to: meta, ki 
raste poleg zelja, naj bi odganjala 
kapusovega belina.

GNOJILO, KI ZRAHLJA TLA
V poletnem času poskrbimo tudi 
za setev prezimnih rastlin za zele-
no gnojenje. Črno, belo in mede-
no deteljo, nokoto, inkarnatko 
in lucerno sejemo v vrt od konca 
junija do sredine avgusta. 

"Če jih sejemo septembra in 
oktobra, ne naredijo dovolj nad-
zemne in koreninske mase. Na 
vrtu ostanejo do konca aprila. 
Za omenjenimi posevki v vrt 
naslednje leto sadimo paradi-
žnik, papriko, feferone, jajčevec, 
bučke, kumare, melone in 
lubenice. Za deteljami lahko sadi-
mo tudi zelje, ohrovt, brokoli, 
cvetačo in ostale kapusnice. Ne 
pozabimo tudi na setev neprezi-
mnih rastlin za zeleno gnojenje," 
pojasnjujejo v Zelenem svetu.  

Rastline za zeleno gnojenje skr-
bijo za obogatitev tal z organsko 
snovjo. Tako v tleh ohranjamo 
delež trajnega humusa. To je še 
zlasti pomembno, če gnojimo 
samo s kupljenimi organskimi 
gnojili. "Setev ajde, facelije, bele 
gorjušice, oljne redkve in drugih 
rastlin za zeleno gnojenje opra-
vimo tudi zato, da rahljamo tla. 
Črna redkev najbolje uspeva na 
rahlo pognojeni in dobro pripra-
vljeni gredici, ki smo jo pognojili 
s kompostom. Dodamo lahko 
tudi gnojila, ki vsebujejo kalij. 
Koleraba ne potrebuje veliko 
dušika, če je pred setvijo treba 
dodati nekoliko organskega gnoji-
la (gnoj, kompost), pa pazimo, da 
je dobro preperel in ga vdelamo v 
tla. Gredico pognojimo z gnojili, 
ki imajo več kalija, tudi gabezova 
zastirka in prevrelka sta uporabni. 
Repe ne gnojimo z organskimi 
gnojili (kompost, kupljena organ-
ska gnojila) - če je na gredici pred 
njo rasel krompir, je dovolj hranil 
ostalo že po tej kulturi." 

SPODAJ Čas je za setev črne redkve. Poleg korenov, ki jih bomo pozimi 
na tanko narezane uporabili v solati, so užitni tudi listi, iz katerih 
stiskamo sok. SPODAJ DESNO Številna zelišča na gredah, ki so tik pred 
cvetenjem ali že cvetijo, so prav zdaj primerna za žetev, ki jo opravimo 
v dopoldanskih urah. ZGORAJ DESNO IN DESNO Lucerna, facelija in 
druge rastline za zeleno gnojenje obogatijo tla, jih rahljajo in obvarujejo 
mikroorganizme v tleh pred sončno pripeko. 
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LEVO Sajenje in pobiranje vrtnin 
gre otrokom še posebno dobro 
od rok. Med počitnicami lahko z 
otroki sejemo in sadimo vrtnine 
ter jih spodbujamo k opazovanju 
življenja v vrtu. 

ZGORAJ Indijske tekačice spadajo med najučinkovitejše "čistilce" 
polžev na vrtovih in kmetijah, tako da jih je dobro imeti na vrtu. 

REZ IN VARSTVO  
V SADNEM VRTU
Med julijska opravila v sadnem 
vrtu štejejo poletna rez sadnega 
drevja, redčenje plodov, okopava-
nje tal pod krošnjami, gojitvena 
rez sadnih dreves in varstvo pred 
boleznimi in škodljivci. 

Z rezjo sadnega drevja skrbimo za 
pravilno razmerje med rastjo in 
rodnostjo ter ohranjamo vitalnost 
drevja. V letih z malo padavin in 
manjšim pridelkom nam drevje 
nato bujno odžene, zato je treba 
izrezati odvečne poganjke. Glavno 
rez v sadnem vrtu opravimo v 
predspomladanskem času, poleti 

pa opravimo poletno ali zeleno 
rez. 

"Z zeleno rezjo osvetlimo notra-
njost krošnje, povečamo zrač-
nost in tako zmanjšamo pojav 
bolezni in škodljivcev, izboljšamo 
kakovost plodov zaradi osonče-
nja in omogočimo boljšo dozore-
vanje in olesenelost poganjkov. 
Izrezujemo navpično rastoče 
bohotivke oz. vodne poganjke, 
ki jim pogovorno rečemo divjaki. 
Nekaj položnejših poganjkov 
lahko prepognemo, ker nam 
drugo leto že nadomestijo rodni 
les. Rezi v poletnem času se 
lotimo postopoma, saj pregroba 

rez izzove ponovno intenzivno 
rast, kar ni namen omenjene 
rezi. Vsak teden porežemo le del 
drevesa. Drevesa tako zaviramo 
v prekomerni rasti, ker jim z rezjo 
odvzamemo hrano," poudarjajo 
pri Zelenem svetu.

REDČENJE PLODOV
Julija lahko še poskrbite za 
redčenje plodov na jablanah in 
hruškah, kar bo zagotovilo boljšo 
kakovost pridelka in zmanjša 
pojav zavijačev, ki se radi naselijo 
med stikajočimi se plodovi. "Žal 
je letos za obrambo pred zavijači 
že prepozno, ker so se že pojavili. 
Proti zavijačem obesimo kuplje-
ne pasti.

Kontroliramo predvsem napad 
listnih uši na mladih poganjkih, 
saj nam ti zavirajo rast, prena-
šajo viruse in deformirajo listno 
površino. Uporabimo naravne 
pripravke za ekološko varstvo.

Poleti preganjamo tudi druge 
škodljivce. Z rednim okopava-
njem tal pod drevesi motimo 
voluharja in sproti odstranjujemo 
plevele. Rahla zemlja bolje zadr-
žuje talno vlago," razlaga ekipa 
Zelenega sveta.

SLUZASTA NADLOGA
Polži v zelenjavnih gredicah so 
nadloga številka ena. "Opažamo 
zelo agresivne lazarje rdeče in 
sive barve, ki so izjemno inva-
zivni. Polže zatiramo na veliko 
načinov; od številnih domačih 
receptov do uporabe kupljenih 
vab za zatiranje polžev, ki niso 
strupene za koristne in domače 

živali. Polže v vrtu lahko vsako 
jutro pobiramo, jim nastavljamo 
vabe, kot so bananini olupki, vko-
pane posodice s pivom, nekateri 
posujejo celo instant polento, 
drobno mleto žaganje okoli gre-
dic. Izogibajmo se trosenju soli, 
saj polži izležejo jajčeca, ko prele-
zejo solno prepreko, in se močno 
slinijo. Prav tako ne uporabljajmo 
za zaščito apna. Apno in sol 
negativno vplivata na mikrobno 
aktivnost tal," poudarja Špehar.

Proti polžem se zelo dobro obne-
sejo prepreke iz goste mreže. 
Mrežo proti ptičem ali toči 
poveznemo na loke in tako one-
mogočimo dostop tudi ptičem in 
drugim živalim v gredice. Mreže 
ščitijo pridelek pred točo in varu-
jejo vrtnine pred sončno pripeko. 
Uporabni so tudi bakreni trakovi, 
ki jih pribijemo ali zalepimo na 
lesene okvirje ali dvignjene lese-
ne grede.

Med naravne sovražnike polžev 
spadajo jež, belouška, slepec, 
krastača, tudi kos in krt kdaj 
pohrustata kakšnega polža, 
čeprav jima ne gre najbolj v slast. 
Na kmetijah so zelo učinkovite 
race indijske tekačice, ki jim polži 
zelo teknejo.

Tudi cvetlice delno odganjajo 
polže, le da imajo rastline zelo 
omejeno delovanje. Cvetlice, 
ki polžem ne odgovarjajo, so 
ognjič, kapucinke, kalifornijski 
mak, zastirka iz bezga, praproti, 
čebula in česen, še naštevajo v 
Zelenem svetu.

JASNA MARIN

FO
TO

: B
JO

ER
N

 C
LA

U
SS

/W
IK

IM
ED

IA
 C

O
M

M
O

N
S

FO
TO

: Z
EL

EN
I S

V
ET

NARAVA JE NAJLEPŠA V MAJHNIH STVAREH


