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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.

Čas za zgodnjo setev
V februarju že sejemo semena za
vzgojo sadik. V začetku meseca

sejemo solato, če bo vreme primerno, jo lahko v začetku marca
že presadimo v vrt. "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. Setev solate
na prosto bomo pričeli takrat, ko
se tla ogrejejo na 5 °C," razlagajo
v Zelenem svetu.
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Čeprav so bolj vestni in zagnani
vrtičkarji za načrtovanje vrta na
papirju poskrbeli že januarja, je
februar še vedno pravi mesec za
pripravo zasaditvenega načrta,
razlaga Davor Špehar iz Zelenega
sveta. "Za dober načrt je treba
upoštevati, da na vrtu ne sadimo vrtnin, ki so si v sorodu.
Načrtovanje s svinčnikom in
papirjem je še vedno najbolj pravilno, saj nam po izkušnjah ne bo
pomagal noben računalnik, ker
imajo vsi pripomočki za načrtovanje svoje pomanjkljivosti. Pri
načrtovanju kolobarja si lahko
pomagate tako, da poskrbite,
da si vrtnine v vrtu sledijo po
užitnih delih. Tam, kjer je lani
rasel paradižnik (užitni plod) in
mu je konec poletja denimo sledil motovilec (užitni list), lahko
letos spomladi sejete fižol (užitno seme), potem kitajsko zelje
(užitna glava ali plod), kasneje na
to mesto sejete korenje (užitni
koren) in tako naprej. Če sledite
temu zaporedju - pomembno je
le, da si na isti gredi ne sledijo
vrtnine z istim užitnimi delom
- potem ni težav s kolobarjem,
saj tako rastline, ki si sledijo na
gredi, niso v sorodstvu," poudarja Špehar.

"Če želite v marcu na vrt saditi
zgodnje zelje, cvetačo in brokoli,
opravite setev že v začetku februarja.  
Če v začetku februarja sejete por,
zeleno in čebulo iz semena, ju
boste lahko na vrt sadili v marcu
kar iz sadik.
Imate shranjena semena paprike
in paradižnika? 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. Paradižnik 
in paprika potrebujeta za vznik 
25 °C, po vzniku ju premaknete
na okensko polico nad radiatorjem, pod njo pa naj bo stiropor,
da sadikam ne bo premrzlo.
S temperaturo ne bodo imele
težav kapusnice in solata, saj te

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.

KOLOBARJENJE

PRAVO ZAPOREDJE
Kolobar je menjavanje vrtnin na istem prostoru. Na istem mestu
naj si ne sledijo vrtnine, ki so v sorodstvu. Če kolobarimo po 
principu botaničnih družin ali sorodstvu, je treba paziti, da si
vrtnine iz iste botanične družine na istem mestu ne sledijo vsaj
nekaj let. Strokovnjaki Zelenega sveta priporočajo, da si vrtnine 
v kolobarju sledijo približno v tem zaporedju:
1. METULJNICE ali STROČNICE (grah, bob, fižol, soja, leča)
2. KOŠARICE (solata, endivija, radič)
3. RAZHUDNIKOVKE 
(paradižnik, paprika, jajčevec, zgodnji krompir)
4. KRIŽNICE (zelje, ohrovt, cvetača, brokoli, brstični ohrovt, 
kitajsko zelje, listnati ohrovt, 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, sladki komarček)
8. LOBODOVKE (rdeča pesa, špinača, blitva)
9. AIZOJACEJE (novozelandska špinača)
10. SLAKOVKE (rabarbara)
11. ŠPAJKOVKE (motovilec)
12. TRAVE (sladka koruza)
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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.

STARE MODROSTI

OD KOD IZVIRA IME

Poglejmo še nekaj pregovorov za februar: Če je svečnica (2. 2.)
preveč moče dobila, bo zemlja med letom malo pila. Se Polona
(9. 2.) v soncu odtaja, v mokrem poletju gob preostaja. 
Matija (24. 2.) led razbija, če ga ni, ga pa naredi.

NASVET STROKOVNJAKA

UPORABLJAJTE
DOMAČI KOMPOST
Davor Špehar, univ. dipl. inž. agr. iz
podjetja Zeleni svet, svetuje:
"V ekološkem vrtu za gnojenje uporabljajte domači kompost in različna
organska gnojila, ki jih lahko dokupite
v trgovinah. Mineralnih gnojil za ekovrt ne uporabljajte.
Za gnojenje so najbolj dovzetne kapusnice (zelje, cvetača, ohrovti …), ki jih
uvrščamo med križnice. Zato priporočamo, da 
v domačem vrtu najbolj pognojite del, kjer bodo rasle.
Če vrtnine gnojite v mešanih posevkih, bolj pognojite samo 
del gredice, kjer uspevajo bolj požrešne vrtnine. Ostali del vrta
polovično gnojite, čim manj (ali bolje nič) pa gnojite gredice, kjer
bodo rasli česen, čebula, nizki fižol, leča in čičerika, saj te vrtnine
niso prav velike ljubiteljice pognojenih tal.
Z gnojenjem prav tako ne pretiravajte na gredicah, kjer bodo 
rasli paradižnik, paprika, kumare, buče in druge plodovke."
Pri gnojenju v domačem vrtu si lahko pomagate s tabelo 
o uporabi komposta. Več podatkov o gnojenju sadik najdete 
na spletni strani www.zelenisvet.com.

vrtnine dobro kalijo pri nižjih temperaturah," še razkrije Špehar.
V topli gredi je hitreje
Da bi imeli pridelek nekaj tednov
prej kot sicer, si lahko pomagate
s toplo gredo, ki je poceni in
učinkovit pripomoček. Zbijete
jo lahko iz desk, jo sezidate iz
zidakov ali zgradite z betonom.
Zanjo je treba izbrati prostor,
odprt proti soncu. Zadnja stena
tople grede naj bo približno 20
cm višja od prednje, ta pa naj
bo obrnjena proti jugu. Okna,
ki bodo nameščena poševno na
ogrodju, bodo prepuščala sončne
žarke v notranjost. Februarja
toplo gredo napolnite s svežim
konjskim gnojem, ga steptajte,
da bo plast gnoja debela 20 do
30 centimetrov (namesto gnoja
lahko uporabite tudi slamo, ki jo
steptano prelijte s koprivno prevrelko). Na vrh nasujte do 20 centimetrov presejane vrtne zemlje
ali zreli kompost in pokrijte. Čez

nekaj dni, ko se začne gnoj v topli
gredi razkrajati in greti zemljo, ob
lepem dnevu zasejete redkvico,
korenček, krešo, zgodnjo solato in
kolerabico. Mlade rastline morajo
biti ob hladnih nočeh zaščitene pod steklom jih pokrijete z vrtno
pokrivalko, ob hujšem mrazu pa
bo najboljše, če steklo po vrhu
zaščitite s kartonom ali mehurčasto folijo. Ob močnejšem soncu
čez dan toplo gredo zračite, da se
mlade rastlinice ne skuhajo v njej.
Obrezovanje
jablan in hrušk
Če želimo vsako leto imeti pridelek, moramo pri vsakem drevesu
vzpostaviti ravnotežje med rastjo
in rodnostjo. Pri vzgoji jablan in
hrušk je običajno, da se drevesa
režejo v piramidalni ali stožčasti
obliki, kar pomeni, da mora biti
na drevesu vsaka višje rastoča
veja krajša in šibkejša od veje
pod njo. Da bi zagotovili takšno
obliko drevesa in da bi ohranili
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Ime meseca z najmanj dnevi izvira iz rimske besede februatio, ki
pomeni očiščenje in je povezana z očiščenjem zlih duhov zime.
V starem rimskem koledarju je bil februar zadnji mesec, zato so
mu v prestopnih letih dodajali prestopni dan, to pravilo pa se je
ohranilo do danes. Na Slovenskem so nekoč februar imenovali
talnik, ker se je takrat najbolj talil led, pa sečan v povezavi s sečnjo
gozdov, svičan in svečan, ker so navadno v tem mesecu s streh
visele ledene sveče.
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vitalen rodni les v celotni krošnji
drevesa, je treba krošnjo sproti
redčiti, da se preveč ne zgosti. To
je zlasti pomembno v zgornjih
delih krošnje, kajti višje rastoče
močne veje mečejo senco na nižje
rastoče in preprečujejo sončnim
žarkom, da prodrejo do spodnjih
delov. Zato pri rezi najprej izrežemo vse premočne in pregoste
veje. Kadar hočemo, da na
mestu, kjer bomo odrezali močno
vejo, požene nova, izrežemo
močno vejo na petcentimetrski
čep. Iz tega čepa bodo pognali
novi poganjki, ki bodo šibkejši,
kot je bila izrezana veja. Če pa
ne želimo, da bi na določenem
mestu pognali novi poganjki, vejo
odrežemo tik ob deblu.
Ko z drevesa izrežete vse premočne veje (ob rednem izrezovanju
je treba vsako leto izrezati dve
do tri), sledi fina rez na ogrodnih
vejah, s katero oblikujemo drevesno krošnjo. Pri tem poskrbimo,
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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.

da so poganjki proti koncu ogrodne veje zmeraj krajši. Ogrodne
veje oblikujte v obliki ribjega hrbta.
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. Občutljive sorte
jablan je velikokrat priporočljivo
obrezovati proti koncu februarja
ali v začetku marca, ko ni več
nevarnosti zimske pozebe.
Redčenje grmovnic
Cvetoče okrasne grmovnice je
treba vsaka tri do štiri leta prezračiti: stare in grčave veje odrežite
neposredno nad tlemi, odstranite tudi zelo tanke in slabotne
poganjke. Po luninem koledarju je
primerno obdobje za rez ob padajoči luni in ob mlaju.
Februarja režite zgolj grmovnice,
ki cvetijo v začetku poletja in jeseni, medtem ko spomladi cvetoče

ZELENA DOGODKA

Potrebe vrtnin po kompostu
liter/m²/leto
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, 2 do 3
zelena, sladki komarček, por, jagode, ribez, maline, okrasna
trava, okrasne grmovnice, cvetlice enoletnice
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
Vir: Zeleni svet

Botanični vrt Univerze v Mariboru,
Pivola pri Hočah
μ 12. februarja bo ob 15.30 v botaničnem vrtu praktični prikaz
rezi dreves pečkatega sadja (hrušk in jablan). Predavanje 
s praktičnim prikazom rezi bodo vodili dr. Stanislav Tojnko
in mag. Andrej Vogrin s katedre za sadjarstvo FKBV ter Matjaž
Lerš, vodja sadjarstva na Univerzitetnem kmetijskem posestvu
Pohorski dvor. Zbirališče udeležencev bo pred vhodom 
v botanični vrt.
μ 26. februarja ob 15.30 bodo isti strokovnjaki poskrbeli še
za prikaz rezi dreves koščičastega sadja (slive, breskve, marelice
in češnje). Zbirališče udeležencev bo na parkirišču pod gradom,
na naslovu Pivola 11.
Vstopnina za vsak dogodek je 4 evre.
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okrasne grme obrezujte šele po
odcvetu. Obrezovanja se lotite ob
dnevih, ko ni mraza.
Pomladanske čebulnice
Zgodnje znanilke pomladi, med
katere spadajo razne čebulnice,
je najlaže presajati, ko na vrtu
zacvetijo, ker so takrat najbolj
opazne. Tako lahko poskrbite za
rastlinski podmladek, saj se nekatere rožice na vrtovih z leti močno
razrastejo in jim ob gneči sorodnic
zmanjka prostora za rast, gneča
jih tudi oslabi. Čebulnice, ki slabše
cvetijo, izkopljete in jih z rokami
previdno razdelite ter posamezne
cvetoče skupine takoj presadite
na nova rastišča, da se koreninski
sistem ne posuši.
Presajanje posodovk
in setev za poletje
Dnevi so vse daljši in rastline se
počasi prebujajo v novo življenje.

Posodovke februarja navadno po
malem že ženejo sveže poganjke,
ki pa so običajno precej šibki in
pretegnjeni. Takšne poganjke je
priporočljivo porezati, ker bodo
kasneje pognali lepši in močnejši.
Prezimni prostor ob dnevih, ko ni
mraza, večkrat prezračite. Prav
tako že lahko pripravite prst in
večje lonce ter posodovke presadite vanje.
Konec februarja je primeren tudi
za sejanje nekaterih poletnih
cvetlic, ki dalj časa kalijo, denimo
poletne astre, zajčki, cinije in
okrasni tobak. Semena posejete
v zabojčke in jih postavite na
okensko polico. Tudi semena
palm, banan in strelicij potrebujejo dolgo časa in veliko toplote,
preden vzklijejo, zato jih lahko že
posadite v lončke.

JASNA MARIN
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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.

