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Po pameti do
pametnega doma

Preprečite plesen  
v garaži

Zeleni prsti
v decembru

TEMA TEDNA 
Ogrevanje po  
meri udobja
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Zeleni prsti v decembru
Tisti, ki so poleti in jeseni sejali, bodo pozimi želi pridelek. Sicer decembra vrt počiva  
in se lahko njegovi lastniki prepustimo manjšim opravilom ter dekoraciji doma in vrta.

Na gredicah v zelenjavnem vrtu 
praktično ni dela. Dokler tempera-
tura še ni globoko pod lediščem, 
pobiramo kodrolistni in brstični 
ohrovt ter peteršilj. V rastlinjaku 
do januarja ali februarja brez 
težav prezimijo vse vrste radiča. V 
njem uspevajo tudi zimska sola-
ta, motovilec, blitva in špinača, 
našteva Davor Špehar iz Zelenega 
sveta.

ZASIPNICA V RASTLINJAKU
Še je čas, da si v rastlinjaku v 
začetku decembra uredite zasipni-
co. "V zasipnici, ki jo izkopljete v 
rastlinjaku, lahko hranite različne 
korenovke in gomoljnice. Jame 
za zasipnico ni treba kopati pre-
globoko. Zadostuje že globina 
30 centimetrov, širina naj bo 
največ 1,5 metra. Dolžino jame 
izkopljite glede na potrebo za 
skladiščenje pridelka. Dno obložite 
s smrečjem, da glodavcem otežite 

SPODAJ V začetku decembra 
je še primeren čas za izdelavo 
zasipnice - tudi v rastlinjaku. Za 
lažje izkopavanje pridelka jo lahko 
prekrijete s tkanino, ki prepušča 
vodo in zrak.
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DESNO Prezimni prostor za 
agrume naj bo svetel, hladen in 
zračen, s temperaturo do največ 
10 stopinj Celzija.

LEVO Ohrovt je bogat z 
vitamini, poleg tega vsebuje še 
veliko kalija, magnezija, železa, 
kalcija, mangana in fosforja. 
Spada med nizkokalorična 
živila, poleg tega vsebuje veliko 
vlaknin, ki pomagajo zniževati 
vrednosti slabega holesterola 
in zmanjšujejo možnost za 
nastanek srčno-žilnih bolezni.
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dostop do pridelka. Zasipnico je 
najbolje prekriti s smrečjem ali 
koruznico. Za lažje izkopavanje 
pridelka jo prekrijte kar s posebno 
folijo ali tkanino, ki prepušča vodo 
in zrak. V zelo hudi zimi povečajte 

plast smrečja ali na vrhu dodajte 
nekoliko zemlje. Tako si v zim-
skem času olajšate izkop pridelka, 
saj v rastlinjaku ni snega."

Če ste zasipnico za korenje, kole-

rabo, repo, črno redkev in rdečo 
peso izkopali v suhem vremenu in 
z vrtnin niste odstranjevali zemlje 
ali jih poškodovali, bo pridelek 
dobro skladiščen. Pridelku je bilo 
treba odstraniti listje, in to tako, 
da ste pustili dober centimeter 
peclja in niste ranili korena ali 
gomolja. Davor Špehar priporoča, 
da je zasipnica vsako leto na dru-
gem koncu rastlinjaka. "Če z zasi-
pnico tako kolobarite, bo manj 
dovzetna za razne gnilobe, ki so 
lahko bolj izrazite, če jo imamo 
vsako leto na istem mestu."

ZAŠČITA OBČUTLJIVEGA 
SADNEGA DREVJA
V začetku decembra poskrbite 
za zimsko zaščito občutljivejših 
sadnih rastlin, zlasti sadik kivija, 
kakija, fig in drugih za mraz obču-
tljivejših vrst. Te rastline večina 
vrtičkarjev sadi v zavetne lege. Ko 
jeseni sadnemu drevju odpade 
listje in tla še ne zmrzujejo, je 
ugoden čas za presajanje rastlin. 
Vendar ne vseh. "Jeseni sajene 
sadike občutljivejših vrst so manj 
odporne proti mrazu, kar lahko 

privede do delne ali popolne 
poškodbe lesa. Treba je vedeti, 
da temperature pod -12 stopinj 
Celzija že lahko povzročijo propad 
fige, kakija ali granatnega jabolka. 
Priporočamo, da nadzemni del 
zaščitite s slamo, koruznico ali jih 
zavijete v debelejšo plast tkanine 
za zimsko zaščito drevja," svetuje 
Primož Brezovec iz Zelenega 
sveta.

Z vrvico povežite tudi lomljive 
poganjke grmov jagodičja, kot 
so sibirske borovnice. Težek sneg 
lahko krhke poganjke polomi.

LOV NA VOLUHARJE  
IN BELJENJE DEBEL
Če decembra še ni snega in 
zemlja ne zmrzuje globoko, lahko 
lovite voluharje. Nastavite pasti 
in odvračala. Prav tako zaščitite 
debla sadnega drevja pred zajci. 
"Za posamezna drevesa je naj-
boljša zaščita mreža, ki jo še pred 
snegom pritrdite na količke okoli 
debla. Če imate več dreves, jih 
lahko zaščitite z beležem. Tak 
premaz ščiti mlado lubje drevesa 
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pred škodo, ki bi jo lahko povzro-
čili zajci, obenem pa tudi odbija 
zgodnje spomladanske žarke," 
razlaga Brezovec. Apneni belež je 
zlasti koristen za mlada drevesa, 
ki še nimajo močnega lubja in bi 
topli sončni žarki ob koncu zime 
močno ogreli temno lubje, kar 
bi spodbudilo drevje k predčasni 
aktivnosti pretakanja rastlinskih 
sokov. Ko sončnemu dnevu sledi-
jo hladna noč in zimske tempera-
ture, lahko rastlini razpoka lubje, 
zaradi česar mlada prizadeta 
drevesa pogosto propadejo.

Srne in jeleni spomladi osmukajo 
komaj vzbrstele cvetne brste. "Če 
snežna odeja spomladi še vztraja, 
lahko srne preskočijo ograjo in 
se v sadovnjaku posladkajo z 
najljubšim obrokom. Zato se bolj 
obrestuje, da nasad obdate z vsaj 
2,5 metra visoko ograjo.

Če je sneg, ne pozabite hraniti 
ptic, ki so naše velike zaveznice. V 
vrtove zato postavite ptičje krmil-
nice in vanje natresite mešanico 
semen za hranjenje ptic v naravi 
in drugo namensko ptičjo hrano. 
V izjemno hudem mrazu bodo 
ptice hvaležne tudi za lojne poga-

ZIMSKA SKRB ZA AGRUME

 NASVET STROKOVNJAKOV

Davor Špehar in 
Primož Brezovec: 
"Limonovec, 
pomarančevec, 
mandarinovec in 
druge neprezimne 
sadne vrste 
prezimujemo 
v toplejših 
prostorih, kamor 
jih prenesemo, ko 
se temperatura 
nagiba proti 
ledišču. Prezimni 
prostor naj bo svetel, hladen in zračen, s temperaturo med 2 
in 5 ºC do največ 10 ºC. Zalivamo jih s postano vodo. Citrusi ne 
marajo klora. Če se zalivajo z vodo iz pipe, priporočava, naj voda 
stoji v loncu vsaj nekaj dni, da klor izhlapi. Pozimi jih zalivamo 
enkrat na mesec ali po potrebi, odvisno od razmer. Primeren 
prostor je rastlinjak, zastekljen atrij ali balkon, lahko tudi 
svetel in neogrevan hodnik. Izogibamo se prostorov s premalo 
svetlobe. To so predvsem temni hodniki, kleti ali garaže. Če ne 
zagotovimo dovolj svetlobe, rastlina odvrže liste in plodove."
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ZGORAJ Pozimi, ko večina dreves 
odvrže liste, postanejo opazne 
zimzelene drevnine. Zlasti tiste, 
ki imajo velike liste, je, če je 
zima suha in topla, priporočljivo 
ob toplem dopoldnevu enkrat 
mesečno zaliti.
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LEVO V rastlinjaku do januarja 
ali februarja uspevajo vse vrste 
radiča, zimska solata, motovilec, 
blitva in špinača.
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SPODAJ Grmovnice, ki imjo 
zelo razvejeno rast in bi jih lahko 
poškodoval sneg, je priporočljivo 
zvezati, da bodo veje lažje 
kljubovale zimskemu vremenu.
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DESNO Sukulentam je pozimi 
priporočljivo zagotoviti obdobje 
mirovanja. Za najmanj mesec 
jih postavite v hladen prostor 
s temperaturo okoli 10 stopinj 
Celzija in jih ne zalivajte. Tako 
boste spodbudili pomladno 
cvetenje.
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energije," pojasnjuje Brezovec.

OKRASNI VRT
Okrasne grmovnice, posajene 
v posode, bodo v zavetrni legi 
zlahka vzdržale tudi več stopinj 
pod ničlo, vendar je kljub vsemu 
priporočljivo, da posode ovijemo 
z juto in mehurčasto folijo, tako 
bodo korenine manj izpostavljene 
temperaturnim razlikam.

ZGODAJ CVETOČE VEJICE 
Da bi v božičnih dneh v stano-
vanjih zacvetele vejice spomladi 
cvetočih rastlin, 4. decembra (na 
barbarino) odrežimo nekaj vejic 
češnje ali forsitije in jih denimo 
v vazo. V toplem prostoru bodo 
popki kmalu vzbrsteli in v praznič-
nih dneh zacveteli ter popestrili 
praznično dekoracijo.

Pri zimzelenih rastlinah v sončnih 
zimskih dneh skozi liste izhlapeva 
vlaga. Če je zima suha, obstaja 
nevarnost, da rastline odmrejo 
zaradi suše. Zato rododendron, 
lovorikovec, pušpan in zlasti 

grmovnice, ki smo jih jeseni na 
novo posadili na vrt, v sušnem 
obdobju dopoldne, ko je tempe-
ratura nad ničlo, občasno izdatno 
zalijemo. Nekaj več vlage se v 
tleh ohrani, če tla zastremo z 
lubjem, smrečjem ali praprotjo, 
ki jo naberemo v gozdu. Talna 
zastirka iz praproti je zlasti pri-
merna za rododendrone, saj pod 
seboj ohranja kisla tla. Decembra 
lahko pripravimo potaknjence 
nekaterih grmovnic: narežemo 
približno 15 do 20 centimetrov 
dolge vejice ligustra, vajgelije, 
forsitije in drena ter jih ob dneh, 
ko ni mraza, potaknemo nepo-
sredno v tla.

Sukulente pozimi potrebujejo 
obdobje mirovanja, zato jih za 
kakšen mesec, lahko tudi dva, 
postavimo v hladen prostor s 
temperaturo okrog 10 stopinj 
Celzija. Takrat rastlin ne zalivamo. 
Obdobje mirovanja v hladnem 
prostoru bo spodbudilo nastaja-
nje cvetov.

 JASNA MARIN

NARAVA JE NAJLEPŠA V MAJHNIH STVAREH

V reviji Sladki prazniki
Na 68 straneh revije najdete 51 prvovrstnih receptov 
za piškote in odlična drobna peciva, sladke dobrote 
z ovsenimi kosmiči, mafine, praznične kolače, jedi 
v skodelici, skutna in bananina peciva, slaščico 
brez peke in edinstvene slane praznične jedi, 
pospremljene z nasveti za uspešno domačo  
peko slaščic.

Recepti  
Urške Fartelj
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Obiskali smo kuhinjo priljubljene slovenske 
kulinarične blogerice Urške Fartelj, ki je 
za revijo Sladki prazniki pripravila štiri 
navdihujoče recepte in razkrila, kako se  
je najbolje lotiti praznične peke, da boste  
z jedmi navdušili svoje najbližje. 

božični

Sladki  
  prazniki

ZA NAROČNIKE
VEČERA

155€ 

310€ 

Naročite revijo na:
02 23 53 326  | revije@vecer.com


