
Zeleni prsti v februarju
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Februarja so možni ledeni mraz in visok sneg 
kot tudi prijetno toplo vreme, ki nas zvabi na 
vrt. Dokler se zemlja še lepi na čevlje, vrtna tla 
niso primerna za obdelavo. Bo pa te dni že pravi 
čas za rez sadnega in okrasnega drevja, setev 
na toplem in skrbno načrtovanje vrta, da bo 
spomladi vse tako, kot je prav.

LEVO v ogrevanem steklenjaku lahko že začnemo sejati zelenjadnice, 
ki bodo, dokler se vreme ne stabilizira, pod stekleno streho na varnem 
pred nizkimi temperaturami. DESNO SKRAJNO ZGORAJ svetli 
rastlinjaki so idealni za prezimovanje posodovk, ki jih zgodaj spomladi 
že presajamo v večje lonce. DESNO ZGORAJ Zgodnje znanilke pomladi 
je najlaže presajati, ko na vrtu zacvetijo, ker so takrat najbolj opazne. 
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Čepravsoboljvestniinzagnani
vrtičkarjizanačrtovanjevrtana
papirjuposkrbeližejanuarja,je
februarševednopravimesecza
pripravozasaditveneganačrta,
razlaga Davor ŠpeharizZelenega
sveta."Zadobernačrtjetreba
upoštevati,danavrtunesadi-
movrtnin,kisosivsorodu.
načrtovanjessvinčnikomin
papirjemješevednonajboljpra-
vilno,sajnampoizkušnjahnebo
pomagalnobenračunalnik,ker
imajovsipripomočkizanačrto-
vanjesvojepomanjkljivosti.Pri
načrtovanjukolobarjasilahko
pomagatetako,daposkrbite,
dasivrtninevvrtusledijopo
užitnihdelih.tam,kjerjelani
raselparadižnik(užitniplod)in
mujekonecpoletjadenimosle-
dilmotovilec(užitnilist),lahko
letosspomladisejetefižol(uži-
tnoseme),potemkitajskozelje
(užitnaglavaaliplod),kasnejena
tomestosejetekorenje(užitni
koren)intakonaprej.Česledite
temuzaporedju-pomembnoje
le,dasinaistigredinesledijo
vrtninezistimužitnimidelom
-potemnitežavskolobarjem,
sajtakorastline,kisisledijona
gredi,nisovsorodstvu,"poudar-
jaŠpehar.

ČAS ZA ZGODNJO SEtEV
Vfebruarjužesejemosemenaza
vzgojosadik.Vzačetkumeseca

sejemosolato,čebovremepri-
merno,jolahkovzačetkumarca
žepresadimovvrt."Solatopo
navadisejemovmesečnihpre-
sledkih,dasizagotovimocelo-
letnosamooskrbozdomačimi
sadikami.topriljubljenovrtnino
lahkosejetetudivtoplegredein
vneogrevanerastlinjake,sajjev
njihžedovoljtoplo.Setevsolate
naprostobomopričelitakrat,ko
setlaogrejejona5°c,"razlagajo
vZelenemsvetu.

"Čeželitevmarcunavrtsaditi
zgodnjezelje,cvetačoinbrokoli,
opravitesetevževzačetkufebru-
arja.

Čevzačetkufebruarjasejetepor,
zelenoinčebuloizsemena,ju
bostelahkonavrtsadilivmarcu
karizsadik.

imateshranjenasemenapaprike
inparadižnika?Paprikozasadike
lahkosejetežeobkoncufebru-
arjainkakšnihdesetdnikasneje
tudiparadižnik.Doklersemene
vzklije,gavsetvenicialikultipaku
postavitekarnastiropor,položen
direktnonaradiator.Paradižnik
inpaprikapotrebujetazavznik
25°c,povznikujupremaknete
naokenskopoliconadradiator-
jem,podnjopanajbostiropor,
dasadikamnebopremrzlo.

Stemperaturonebodoimele
težavkapusniceinsolata,sajte

PRAVO ZAPOREDJE

KOlOBarjeNje

kolobarjemenjavanjevrtninnaistemprostoru.naistemmestu
najsinesledijovrtnine,kisovsorodstvu.Čekolobarimopo
principubotaničnihdružinalisorodstvu,jetrebapaziti,dasi
vrtnineizistebotaničnedružinenaistemmestunesledijovsaj
nekajlet.StrokovnjakiZelenegasvetapriporočajo,dasivrtnine
vkolobarjusledijopribližnovtemzaporedju:

1.mEtuLjnicEaliStroČnicE(grah,bob,fižol,soja,leča)
2.koŠaricE(solata,endivija,radič)
3.raZhuDnikoVkE

(paradižnik,paprika,jajčevec,zgodnjikrompir)
4.kriŽnicE(zelje,ohrovt,cvetača,brokoli,brstičniohrovt,

kitajskozelje,listnatiohrovt,koleraba,kolerabica,repa,
redkev,redkvica,hren)

5.LiLijEVkE(čebula,česen,por,šalotka,drobnjak,špargelj)
6.BuČnicE(kumare,bučke,buče,lubenice,melone)
7.koBuLnicE(korenček,zelena,peteršilj,sladkikomarček)
8.LoBoDoVkE(rdečapesa,špinača,blitva)
9.aiZojacEjE(novozelandskašpinača)
10.SLakoVkE(rabarbara)
11.ŠPajkoVkE(motovilec)
12.traVE(sladkakoruza)



vrtninedobrokalijoprinižjihtem-
peraturah,"šerazkrijeŠpehar.

V tOPLi GREDi JE hitREJE
Dabiimeliprideleknekajtednov
prejkotsicer,silahkopomagate
stoplogredo,kijepoceniin
učinkovitpripomoček.Zbijete
jolahkoizdesk,josezidateiz
zidakovalizgraditezbetonom.
Zanjojetrebaizbratiprostor,
odprtprotisoncu.Zadnjastena
toplegredenajbopribližno20
cmvišjaodprednje,tapanaj
boobrnjenaprotijugu.okna,
kibodonameščenapoševnona
ogrodju,bodoprepuščalasončne
žarkevnotranjost.Februarja
toplogredonapolnitessvežim
konjskimgnojem,gasteptajte,
daboplastgnojadebela20do
30centimetrov(namestognoja
lahkouporabitetudislamo,kijo
steptanoprelijteskoprivnopre-
vrelko).navrhnasujtedo20cen-
timetrovpresejanevrtnezemlje
alizrelikompostinpokrijte.Čez

nekajdni,kosezačnegnojvtopli
gredirazkrajatiingretizemljo,ob
lepemdnevuzasejeteredkvico,
korenček,krešo,zgodnjosolatoin
kolerabico.mladerastlinemorajo
bitiobhladnihnočehzaščitene-
podsteklomjihpokrijetezvrtno
pokrivalko,obhujšemmrazupa
bonajboljše,česteklopovrhu
zaščititeskartonomalimehurča-
stofolijo.območnejšemsoncu
čezdantoplogredozračite,dase
mladerastliniceneskuhajovnjej.

ObREZOVANJE  
JAbLAN iN hRušK 
Čeželimovsakoletoimetipride-
lek,moramoprivsakemdrevesu
vzpostavitiravnotežjemedrastjo
inrodnostjo.Privzgojijablanin
hruškjeobičajno,dasedrevesa
režejovpiramidalnialistožčasti
obliki,karpomeni,damorabiti
nadrevesuvsakavišjerastoča
vejakrajšainšibkejšaodveje
podnjo.Dabizagotovilitakšno
oblikodrevesaindabiohranili

Narava je Najlepša v majhNih stvareh

uPORAbLJAJtE  
DOMAČi KOMPOSt

Nasvet strOKOvNjaKa

Davor Špehar,univ.dipl.inž.agr.iz
podjetjaZelenisvet,svetuje:

"Vekološkemvrtuzagnojenjeupo-
rabljajtedomačikompostinrazlična
organskagnojila,kijihlahkodokupite
vtrgovinah.mineralnihgnojilzaeko-
vrtneuporabljajte.

Zagnojenjesonajboljdovzetnekapu-
snice(zelje,cvetača,ohrovti…),kijih
uvrščamomedkrižnice.Zatopriporočamo,da
vdomačemvrtunajboljpognojitedel,kjerbodorasle.

Čevrtninegnojitevmešanihposevkih,boljpognojitesamo
delgredice,kjeruspevajoboljpožrešnevrtnine.ostalidelvrta
polovičnognojite,čimmanj(aliboljenič)pagnojitegredice,kjer
bodorasličesen,čebula,nizkifižol,lečainčičerika,sajtevrtnine
nisopravvelikeljubiteljicepognojenihtal.

Zgnojenjempravtakonepretiravajtenagredicah,kjerbodo
rasliparadižnik,paprika,kumare,bučeindrugeplodovke."

Prignojenjuvdomačemvrtusilahkopomagatestabelo
ouporabikomposta.Večpodatkovognojenjusadiknajdete
naspletnistraniwww.zelenisvet.com.

OD KOD iZViRA iME

stare mODrOsti

imemesecaznajmanjdneviizviraizrimskebesedefebruatio,ki
pomeniočiščenjeinjepovezanazočiščenjemzlihduhovzime.
Vstaremrimskemkoledarjujebilfebruarzadnjimesec,zatoso
muvprestopnihletihdodajaliprestopnidan,topravilopaseje
ohranilododanes.naSlovenskemsonekočfebruarimenovali
talnik,kersejetakratnajboljtalilled,pasečanvpovezavissečnjo
gozdov,svičaninsvečan,kersonavadnovtemmesecusstreh
viseleledenesveče.

Poglejmošenekajpregovorovzafebruar:Čejesvečnica(2.2.)
prevečmočedobila,bozemljamedletommalopila.SePolona
(9.2.)vsoncuodtaja,vmokrempoletjugobpreostaja.
matija(24.2.)ledrazbija,čegani,gapanaredi.

DESNO Če zimsko rez opravite januarja ali februarja, s tem spodbujate 
rast drevesa. Če se drevo že samo po sebi dovolj močno razrašča, 
je bolje opraviti rez marca, da upočasnite rast. SPODAJ Kompost 
mora imetii neposreden stik z zemljo, torej živimi tlemi, da se bodo 
vanj naselili drobni organizmi iz zemlje. Ko enkrat izberemo mesto 
za kompostnik, tega ne selimo več sem in tja, ker bo sicer ponovno 
potreben dolg proces, preden se vanj naselijo milijarde organizmov, 
potrebnih za razkrajanje organskih odpadkov.
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vitalenrodnilesvcelotnikrošnji
drevesa,jetrebakrošnjosproti
redčiti,daseprevečnezgosti.to
jezlastipomembnovzgornjih
delihkrošnje,kajtivišjerastoče
močnevejemečejosenconanižje
rastočeinpreprečujejosončnim
žarkom,daprodrejodospodnjih
delov.Zatoprirezinajprejizre-
žemovsepremočneinpregoste
veje.kadarhočemo,dana
mestu,kjerbomoodrezalimočno
vejo,poženenova,izrežemo
močnovejonapetcentimetrski
čep.iztegačepabodopognali
novipoganjki,kibodošibkejši,
kotjebilaizrezanaveja.Čepa
neželimo,dabinadoločenem
mestupognalinovipoganjki,vejo
odrežemotikobdeblu.

kozdrevesaizrežetevsepremoč-
neveje(obrednemizrezovanju
jetrebavsakoletoizrezatidve
dotri),sledifinareznaogrodnih
vejah,skaterooblikujemodreve-
snokrošnjo.Pritemposkrbimo,

dasopoganjkiprotikoncuogro-
dnevejezmerajkrajši.ogrodne
vejeoblikujtevoblikiribjegahrbta.

Čezimskorezopravitejanuarja
alifebruarja,stemspodbujate
rastdrevesa.Česedrevožesamo
posebidovoljmočnorazrašča,
jeboljeopravitirezmarca,da
upočasniterast.občutljivesorte
jablanjevelikokratpriporočljivo
obrezovatiprotikoncufebruarja
alivzačetkumarca,koniveč
nevarnostizimskepozebe.

REDČENJE GRMOVNic
cvetočeokrasnegrmovniceje
trebavsakatridoštiriletaprezra-
čiti:stareingrčavevejeodrežite
neposrednonadtlemi,odstra-
nitetudizelotankeinslabotne
poganjke.Poluninemkoledarjuje
primernoobdobjezarezobpada-
jočiluniinobmlaju.

Februarjarežitezgoljgrmovnice,
kicvetijovzačetkupoletjainjese-
ni,medtemkospomladicvetoče

Vir: Zeleni svet 

Potrebe vrtnin po kompostu 

nizek fižol, grah 0

čebula, česen, šalotka, drobnjak, motovilec, redkvica, bob, 
leča, čičerka, soja, zelišča, trajnice

1

solata, kolerabica, visok fižol, koleraba, repa, črna redkev 1 do 2

korenček, peteršilj, rdeča pesa, hren, špinača radič, endivija, 
zelena, sladki komarček, por, jagode, ribez, maline, okrasna 
trava, okrasne grmovnice, cvetlice enoletnice

2 do 3

krompir, paradižnik, kumarice, bučke, paprika, lubenica, 
melona, špargelj, blitva, rabarbara

3 do 4

zelje, ohrovt, cvetača, brokoli, brstični ohrovt, listnati 
ohrovt, kitajski kapus, jajčevec, sladka koruza

5 do 6

liter/m²/leto

ZeleNa DOGODKa

bOtANiČNi VRt uNiVERZE V MARibORu,  
PiVOLA PRi hOČAh
μ 12. februarjaboob15.30vbotaničnemvrtupraktičniprikaz

rezidrevespečkategasadja(hruškinjablan).Predavanje
spraktičnimprikazomrezibodovodilidr.Stanislav Tojnko
inmag.Andrej VogrinskatedrezasadjarstvoFkBVterMatjaž 
Lerš,vodjasadjarstvanauniverzitetnemkmetijskemposestvu
Pohorskidvor.Zbirališčeudeležencevbopredvhodom
vbotaničnivrt.

μ 26. februarja ob15.30bodoististrokovnjakiposkrbeliše
zaprikazrezidreveskoščičastegasadja(slive,breskve,marelice
inčešnje).Zbirališčeudeležencevbonaparkiriščupodgradom,
nanaslovuPivola11.

Vstopninazavsakdogodekje4evre.

DESNO solato po navadi sejemo v mesečnih presledkih, da si 
zagotovimo celoletno samooskrbo z domačimi sadikami. to 
priljubljeno vrtnino lahko sejete tudi v tople grede in v neogrevane 
rastlinjake, saj je v njih že dovolj toplo. Fo
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okrasnegrmeobrezujtešelepo
odcvetu.obrezovanjaselotiteob
dnevih,konimraza.

POMLADANSKE ČEbuLNicE
Zgodnjeznanilkepomladi,med
katerespadajoraznečebulnice,
jenajlažepresajati,konavrtu
zacvetijo,kersotakratnajbolj
opazne.takolahkoposkrbiteza
rastlinskipodmladek,sajseneka-
tererožicenavrtovihzletimočno
razrastejoinjimobgnečisorodnic
zmanjkaprostorazarast,gneča
jihtudioslabi.Čebulnice,kislabše
cvetijo,izkopljeteinjihzrokami
previdnorazdeliteterposamezne
cvetočeskupinetakojpresadite
nanovarastišča,dasekoreninski
sistemneposuši.

PRESAJANJE POSODOVK  
iN SEtEV ZA POLEtJE
Dnevisovsedaljšiinrastlinese
počasiprebujajovnovoživljenje.

Posodovkefebruarjanavadnopo
malemžeženejosvežepoganjke,
kipasoobičajnoprecejšibkiin
pretegnjeni.takšnepoganjkeje
priporočljivoporezati,kerbodo
kasnejepognalilepšiinmočnejši.
Prezimniprostorobdnevih,koni
mraza,večkratprezračite.Prav
takoželahkopripraviteprstin
večjelonceterposodovkepresa-
ditevanje.

konecfebruarjajeprimerentudi
zasejanjenekaterihpoletnih
cvetlic,kidaljčasakalijo,denimo
poletneastre,zajčki,cinijein
okrasnitobak.Semenaposejete
vzabojčkeinjihpostavitena
okenskopolico.tudisemena
palm,bananinstrelicijpotrebu-
jejodolgočasainvelikotoplote,
predenvzklijejo,zatojihlahkože
posaditevlončke.

JASNA MARiN

LEVO po luninem koledarju je primerno obdobje za rez grmovnic in 
poškodovanih vej ob padajoči luni in ob mlaju, ker se rastline potem 
lažje obnovijo. ZGORAJ topla greda iz lesenega ogrodja na visokih 
nogah lahko služi tudi kot prostor, v katerem se koreninijo potaknjenci 
zelišč in okrasnih rastlin. paziti moramo, da okence dobro tesni,  
ko je čez noč zaprto. Kadar pa sije sonce, ne smemo pozabiti  
na prezračevanje ali senčenje, da se nežne rastlinice ne ožgejo.  
SPODAJ papriko za sadike lahko sejete že ob koncu februarja in 
kakšnih deset dni kasneje tudi paradižnik. Dokler seme ne vzklije,  
ga v setvenici ali kultipaku postavite kar na stiropor, položen  
direktno na radiator. 
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