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September ali kimavec je mesec, ko se narava postopoma poslavlja od vročega poletja, zdaj imamo 
veliko dela s pobiranjem in spravilom vrtnin in sadja, vlaganjem, zamrzovanjem pridelka, zelenim 
gnojenjem, sajenjem okrasnih čebulnic, navsezadnje tudi na zelenjavnem vrtu setve še niso končane.

 V septembru na vrtu spremljamo 
razvoj vrtnin, ki smo jih sadili in 
sejali v poletnih mesecih. "Sadike 
se v tem času lepo razraščajo. Če 
bo dovolj padavin, tudi z zaliva-
njem ne bo več težav, saj so se 
sadike že dobro ukoreninile. Črno 
redkev, repo in podzemno kole-
rabo smo že redčili in se ustrezno 
razvijajo naprej. Pri korenovkah, ki 
smo jih sejali poleti, ni treba skrbeti 
za dognojevanje. Tudi radič in endi-
vija, ki smo ju sadili za zgodnjim 
krompirjem v začetku poletja, 
dobro napredujeta in ne potrebuje-
ta posebne nege, če je bila gredica 
krompirja dobro pognojena. Dobro 
uspeva tudi poletna solata v družbi 
brokolija. Ob izdatnem poletnem 
zalivanju napredujejo tudi špinača, 
solata in nadzemna koleraba, ki 
smo jih skupaj sadili julija. Jeseni 
bomo pobirali tudi zelje in kitajski 
kapus. Brstični ohrovt pa lahko na 
vrtu ostane tudi pozimi," zago-
tavljata Davor Špehar in Primož 
Brezovec iz Zelenega sveta.

JESENSKA SETEV
Septembra sejemo in sadimo 
vrtnine za tekoče in prihodnje 
leto. Špinačo, ki jo boste pose-
jali do sredine septembra, boste 
lahko rezali še pred zimo Če jo 
sejete konec meseca ali v oktobru, 
boste imeli pridelek spomladi. 
"Septembra sejemo tudi moto-
vilec, prezimne in krhkolistne 
sorte solate, rukolo pa vse leto, 
pomembno je le, da je tempe-
ratura tal višja od pet stopinj 
Celzija. Septembra sadimo sadike 
blitve, do sredine septembra pa 
še sejemo redkvico, ki jo bomo 
lahko pobirali čez dober mesec. 
Čebulček sadimo od konca sep-
tembra - če bi to storili prej, bi 
razvila več korenin in manj listov," 
razlagajo v Zelenem svetu.

ZELENO GNOJENJE
Če so gredice v vrtu prazne, jih 
konec avgusta in v začetku sep-

Zeleni prsti v septembru

FO
 TO

: B
LU

M
EN

B
Ü

RO
 H

O
LL

A
N

D

NARAVA JE NAJLEPŠA V MAJHNIH STVAREH



23kvadrati/582/ponedeljek, 31. avgusta 2015

September ali kimavec je mesec, ko se narava postopoma poslavlja od vročega poletja, zdaj imamo 
veliko dela s pobiranjem in spravilom vrtnin in sadja, vlaganjem, zamrzovanjem pridelka, zelenim 
gnojenjem, sajenjem okrasnih čebulnic, navsezadnje tudi na zelenjavnem vrtu setve še niso končane.

Zeleni prsti v septembru

FO
TO

:B
LU

M
EN

B
Ü

RO
H

O
LL

A
N

D

FO
TO

:Z
EL

EN
IS

V
ET

FO
TO

:Z
EL

EN
IS

V
ET

FO
TO

:Z
EL

EN
IS

V
ET

LEVO SPODAJ Kakor hitro boste ugotovili, da balkonske cvetlice 
niso več v najboljši kondiciji, si lahko namesto njih omislite jesenske 
zasaditve s ciklamami (na fotografiji v družbi kal), iskrivkami, šaši, čiliji, 
mačehami. DESNO Redkvice, posejane v začetku septembra, boste 
lahko pobirali že oktobra.

ZGORAJ Pri repi in drugih korenovkah, ki smo jih sejali poleti, ni treba 
skrbeti za dognojevanje. SPODAJ Zimska solata nansen in solata 
rjavka, ki je pravkar v cvetu. Septembra na vrt sejemo motovilec, 
prezimne in krhkolistne sorte solate. 

ZA BOLJŠO KONDICIJO  
RASTLIN

NASVET STROKOVNJAKOV

Davor Špehar inPrimož 
Brezovec,strokovnjaka
Zelenegasveta:"Vseptem-
bru,kijedelnožezapisan
jeseni,poskrbimozavarstvo
paradižnika,sajgavvlažnem
vremenuogrožakrompirjeva
plesen.Čerednoskrbiteza
ekološkovarstvozdomačimi
inkupljenimipripravki,so
tudikumarevdobrikondicijiinjihkumarnaplesenneogroža.Če
stevzelenjavnemvrtuposkrbelizasetevbelegorjušiceinoljne
redkve,bostezmanjšališkodo,kijopovzročajoogorčiceinstrune.
Zastirkabelegorjušicevarujepridelekpredpolži,kiseobičajno
ponovnopojavijovdeževnemseptembru."

Večovarstvupredpolžinajdetenaspletnemportalu
www.zelenisvet.si.

tembrašelahkoozelenitezrastli-
namizazelenognojenje.Tako
vtlehohranjatedeležtrajnega
humusa."Tojezlastipomembno,
čegnojimosamoskupljenimi
organskimignojili.Zrastlinami
zazelenognojenjepreprečujete
tudizapleveljenostinskrbiteza
rahljanjetal."VZelenemsvetu
svetujejo,danakakšnogredo
posejetefacelijo."Facelijaniv
soroduznobenovrtninoinni
trebaskrbetizakolobar,vvrt
jolahkosejetenegledenato,
kajjetamrasloprejalikajboste
sejalikasneje.Facelijosejemood
začetkaavgusta.Preženemnoge
talneškodljivce,ustvariveliko
listnemase,vtlehhitrorazpadain
imaglobokekorenine,kirahljajo
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navrtupustimo,dapomrzneta
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Zadnjirokzasetevfacelije,oljne
redkveinbelegorjušicejezačetek

septembra.Odsredineseptembra
dokoncaoktobralahkosejetetudi
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DAREŽLJIV SADNI VRT
Obdobjeobiranjaplodovjeljubite-
ljemsadjarstvavnajvečjeveselje.
Predenselotiteobiranja,jetu
nekajosnovnihpravil,povezanihz
jesenskimisortamijabolkinhrušk,
kisovečinomanamenjenetakoj-
šnjiporabi,krajšemuskladiščenju
alipredelavi.Septembrazorijo
tudipoznesortesliv,lešnikiin
jagodičje,kotsojesenskemaline,
aronijainpozneameriškeborov-
nice."Plodoveobiramovustrezni
zrelosti,kijevezanananačin
uporabe.Česoplodovinepri-
mernekakovostizashranjevanje,
sozačrvivljeni,poškodovaniod
toče,objedeniodživalialiimajo
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ZELENI DOGODKI 

BOTANIČNI VRT UNIVERZE V MARIBORU, PIVOLA PRI HOČAH
µ 2. septembra ob 17. uri: SEZONSKA OPRAVILA V ZELENJAVNEM 

VRTU - sajenje zimskih solat (Simona Trčak Zdolšek)

µ 12. septembra med 9. in 19. uro: FESTIVAL DOBREGA POČUTJA 
- spoznali boste mnoge lokalne ponudnike storitev, ki skrbijo za  
zdravje in dobro počutje. Zvrstili se bodo predavanja in praktični 
prikazi vadb, spremljevalne delavnice za otroke. Na prodaj 
bodo  čebelarski izdelki, izdelki iz konoplje, naravna kozmetika, 
zeliščni proizvodi ... Simbolična vstopnina za festival in ogled 
botaničnega vrta je 2 evra.

µ 17. septembra ob 17. uri: AMERIŠKE BOROVNICE - predavanje o 
izbiri sort in negi (Boštjan Kren iz drevesnice Kren) 

µ 24. septembra ob 17. uri: PREPOZNAVANJE TAL, delavnica, 
ki jo vodi Mateja Muršec, pedologinja na FKBV. S preprostimi 
testi boste lahko analizirali svoje vzorce tal. Za vzorec vzemite 
zgornjo plast tal na različnih točkah v vrtu.

BOTANIČNI VRT TAL 2000, ZGORNJA GORICA PRI RAČAH
µ 6. septembra ob 15. uri: IZREZOVANJE BUČ - otroška delavnica

µ 13. septembra ob 15. uri: SOKOLARJENJE, tradicionalna priredi-
tev v vrtu, predstavitev ujed in sov ter umetnosti sokolarjenja

µ 20. septembra ob 15. uri: RAZSTAVA SEMEN IN PLODOV iz 
botaničnega vrta in okolice 

KOŠNJA ZELENICE

DNEVI ZA LIST

V toplih jesenskih dneh trava nenehno raste, zato poleg rednega 
odstranjevanja listov z zelenice, s katerim preprečimo gnitje trave, 
ne smemo pozabiti na košnjo. Višina košnje naj bo štiri do pet 
centimetrov, opravimo jo v dnevih za list: 7.-8., 17.-19., 26.-27. 
september.

znake glivičnih okužb, jih prede-
lamo v sokove, marmelade in 
druge dobrote, tudi kis in domače 
žganje. Optimalno zrelost jabolk 
z domačega drevesa najlažje 
prepoznamo po barvi pečk. Te so 
značilne rjave barve. Veliko nam 
povesta tudi okus in aroma, ko 
plodove okusimo," zagotavlja 
Primož Brezovec. 

REZ BUJNO RASTOČIH DREVES
Septembra porežemo drevje, ki 
ima letno prirast več kot 50 cm. 
"Z rezjo odvzamemo nekaj hranil, 
ki bi se skladiščila v založnih orga-
nih drevesa za naslednje leto.   
Z omenjenim ukrepom upočasni-
mo prirast in drevo spodbudimo k 
večji rodnosti. Veje tudi prepogiba-
mo v vodoravni položaj," svetujejo 

v Zelenem svetu. Tako bodo priho-
dnje leto bolje rodila. Po obiranju 
velikokrat pozabimo na gnile in 
poškodovane plodove, ki ostanejo 
v krošnjah dreves ali padejo na 
zemljo. "Ti plodovi so vir glivičnih 
okužb za naslednje leto, zato jih 
sproti pobiramo. Glive prezimijo 
na drevju in na odpadlem listju. 
Tla pod drevesi tudi stalno okopa-
vamo, da vzdržujemo čist pas ali 
kolobar. Redno kosimo trato, saj 
s tem motimo voluharja, ki se rad 
zadržuje med višje raščenim rastli-
njem," še razlagata sogovornika. 

OKRASNI VRT
Tudi okrasnega vrta še ne pre-
pustimo mirovanju. "Dalijam in 
drugim neprezimnim okrasnim 
rastlinam sproti odstranjujemo 

odvcetele cvetove. Balkonske rože 
še dognojujemo in po potrebi zali-
vamo, saj so mnoge še mesec ali 
več zelo lepe in bujno cvetoče.

V začetku meseca je še čas za 
setev nekaterih trpežnih trajnic 
(Echinacea purpurea, Rudbeckia, 
Tanacetum, Festuca, Campanula 
persicifolia, Digitalis purpurea 
...). Prav tako obrežemo vrtnice 
plezalke," poudarja Matic Sever iz 
vrtnarije Trajnice Carniola. 

"Vrtne ribnike lahko zagrnemo 
z mrežo, da preprečimo vnos 
odpadajočega listja, zlasti v bližini 
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ZGORAJ LEVO September 
je najboljši mesec za sajenje 
ulončenih lesnatih rastlin. Prav 
tako je v oblačnih dneh pravi čas 
za striženje žive meje. ZGORAJ 
Če želite ohraniti bogastvo 
vitaminov v pridelku, ga je treba 
porabiti čim prej po pobiranju. 
Zato uberite zgolj toliko, 
kolikor boste sproti porabili 
ali konzervirali. DESNO Nikoli 
ne kombiniramo opravkov na 
krompirju in paradižniku hkrati, 
ker je sicer večja verjetnost 
okužbe paradižnika s krompirjevo 
plesnijo. SPODAJ Dalijam in 
drugim neprezimnim okrasnim 
rastlinam sproti odstranjujemo 
odvcetele cvetove.
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odvcetele cvetove. Balkonske rože 
še dognojujemo in po potrebi zali-
vamo, saj so mnoge še mesec ali 
več zelo lepe in bujno cvetoče.

V začetku meseca je še čas za 
setev nekaterih trpežnih trajnic 
(Echinacea purpurea, Rudbeckia, 
Tanacetum, Festuca, Campanula 
persicifolia, Digitalis purpurea 
...). Prav tako obrežemo vrtnice 
plezalke," poudarja Matic Sever iz 
vrtnarije Trajnice Carniola. 

"Vrtne ribnike lahko zagrnemo 
z mrežo, da preprečimo vnos 
odpadajočega listja, zlasti v bližini 

češenj, ki zgodaj odvržejo liste. 
Odstranimo vse obolele dele 
ali cele rastline. Počasi lahko 
začnemo saditi spomladanske 
čebulnice, kot so žafrani, narcise 
in hijacinte. Če so se nam v gredi 
pojavile luknje, lahko jesen obar-
vamo z dosajevanjem ciklam, 
krizantem, mačeh in jesenskih 
vres. September je eden najboljših 
mesecev za zasajanje novih gred 
trajnic, seveda je to tudi dober čas 
za sajenje ulončenih grmovnic in 
drugih lesnatih rastlin," našteva 
Sever.

JASNA MARIN
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ZGORAJ Z dreves odstranimo sadne mumije, navadno sadno gnilobo, 
in pospravimo ter sežgemo okuženo listje, ki je posledica gliv.
SPODAJ LEVO Po spravilu zrelega pridelka naj grede ne ostanejo 
prazne. Nanje lahko v začetku septembra še posejete facelijo, oljno 
redkev in belo gorjušico za zeleni podor. Od sredine septembra do 
konca oktobra lahko sejete tudi ozimna žita. SPODAJ Vse sorte jabolk 
na drevesu ne dozorevajo hkrati, zato jih obirajte postopoma. Plodovi 
so popolnoma zreli, ko se pecelj zlahka loči od veje.

NARAVA JE NAJLEPŠA V MAJHNIH STVAREH
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Koledar vrtnih opravil september 2015

Cvet Koren Plod List

1  Torek
 

Pobiramo kumarice in fižol za vlaganje. Pobiramo semena solat, peteršilja, kumine, janeža in koprca. 
Pridobivamo semena paradižnikov in paprik. Obrezujemo sadno drevje, cepimo na oko. Ščipamo 
pritlike jagod, sadimo nove jagodne sadike. Malinam, ki rodijo enkrat letno, pri tleh porežemo 
poganjke. Trgamo cvetove paradižnika in paprike.2  Sreda

3  Četrtek Pobiramo krompir in korenasto zelenjavo, če jo želimo zamrzniti. Sejemo srebrnjak, repo, podze-
mno kolerabo, črno redkev in redkvice. Populimo čebulo in česen, ju dobro osušimo v sončnem in 
toplem prostoru, preden ju damo v shrambo.4  Petek

5  Sobota Sejemo dveletnice in režemo potaknjence balkonskih rastlin. Balkonskemu cvetju in posodovkam 
potrgamo stare cvetove in rjave liste. Posodovk ne dognojujemo več. Sadimo narcise, hijacinte, 
žafran in tulipane za spomladansko razkošje na vrtu.6  Nedelja

7  Ponedeljek Sejemo endivijo in glavnato solato, motovilec, pozno špinačo in brstični ohrovt. Ob suhem vremenu 
lahko povežemo liste endivije, da se osrednji del zmehča in pobeli. Sadimo zimzelene okrasne 
grmovnice: pušpan, lovorikovec, rododendron, razne iglavce. Nabiramo in sušimo dišavnice ter 
zdravilne rastline. Na prazne grede lahko sejemo rastline za zeleno gnojenje.8  Torek

9  Sreda
 Pobiramo sadeže in vrtnine s sočnimi plodovi (paradižnik, grozdje, jagode), ker je obdobje padajoče 

lune, pobiramo tudi plodove za skladiščenje in ozimnico. Grede pokrivamo z odkosom trave in 
kompostom. Podpremo veje sadnega drevja, bogatega s plodovi. Presajamo jagode.

10  Četrtek

11  Petek

12  Sobota Sejemo srebrnjak, repo, podzemno kolerabo, črno redkev in redkvice. Pobiramo korenasto zelenjavo 
za vlaganje in zamrzovanje. Krompir, ki ga spravljamo v klet, preberemo, poškodovane gomolje čim 
prej porabimo. Na prazne grede sejemo rastline za zeleno gnojenje.13  Nedelja

14  Ponedeljek

V večje lončke presajamo mačehe in marjetke. Na grede, ki bodo spomladi najbolj na očeh, 
posadimo narcise, hijacinte, žafran in tulipane. Na gredah pulimo plevel.15  Torek

16  Sreda

17  Četrtek Sejemo zimsko solato in rastline za zeleno gnojenje. Nabiramo in sušimo dišavnice ter zdravilne 
rastline. Režemo in potikamo potaknjence zimzelenih in cvetočih grmovnic. Te dni je boj proti 
rastlinskim škodljivcem in boleznim z naravnimi pripravki najbolj učinkovit.18  Petek

19  Sobota
 Pobiramo buče in druge plodove ter sadje, tudi jerebiko in bezeg. Paradižnik, papriko in jajčevce, na 

katerih so še plodovi, po potrebi zaščitimo pred hladnim vremenom. Grede zastiramo z odkosom 
trave in kompostom.

20  Nedelja

21  Ponedeljek

22  Torek Pobiramo krompir in rdečo peso ter drugo korenasto zelenjavo za vlaganje in zamrzovanje. Krompir, 
ki ga spravljamo v klet, preberemo, poškodovane gomolje čim prej porabimo.23  Sreda

24  Četrtek Presajamo mačehe, marjetke in spomladanske čebulice. Ob hladnejših nočeh posodovke zaščiti-
mo s kopreno. Pobiramo semena okrasnih cvetlic, seme dobro posušimo, označimo in spravimo v 
zmerno topel prostor. Trgamo in režemo obolele poganjke.25  Petek

26  Sobota Sadimo zimzelene in iglaste grmovnice. Razsajamo zelišča. Sejemo zimsko solato in rastline za 
zeleno gnojenje. Pobiramo semena solat, peteršilja, kumine, janeža in koprca. Ob naraščajoči luni je 
ugoden čas za setev trave in polaganje tratne preproge.27  Nedelja

28  Ponedeljek
 

Ob polni luni mirovanje.
Pobiramo buče in druge plodove ter sadje, tudi jerebiko in bezeg. Paradižnik, papriko in jajčevce, na 
katerih so še plodovi, po potrebi zaščitimo pred hladnim vremenom. Grede zastiramo z odkosom 
trave in kompostom.29  Torek

30  Sreda Pobiramo korenasto zelenjavo za vlaganje in zamrzovanje. Prazne grede pokrivamo z organsko 
zastirko.


