NARAVA JE NAJLEPŠA V MAJHNIH STVAREH

Zeleni prsti v juniju
Najustreznejši čas za setev radiča
in endivije je junija. "Novost je
endivija Cornet de Bordeaux, ki
ima valovite liste in oblikuje rahlo
glavico v obliki korneta. Listi, ki
so debeli, masleno rumeno do
zelene barve, so večji od nam
znanih endivij in izredno dobrega
sladkastega okusa. Lahko režemo
še mlade liste, ker se obraste, ali
pa jo pustimo, da se razvije do
polne velikosti. Posejemo lahko
tudi mešanico solat Baby leaf, ki
je sestavljena iz štirih sort solat
z različnimi oblikami in barvami
listov. Sejemo večkrat na leto
in redno režemo mlade, sveže,
sočne lističe za v solato," svetuje
Davor Špehar iz Zelenega sveta.
OHROVT IN REPA ZA KISANJE
V juniju posadimo ali sejemo
brstični ohrovt in listnati ohrovt
za zimske dni. Začetek junija je
primeren za setve črne redkve.
Konec junija in cel julij lahko
sejete repo za kisanje, pa belo
redkev in podzemno kolerabo.
Najprimernejši čas za setev kolerabe je začetek julija, ko je v tleh
še dovolj vlage. Zelja, črne redkve,
listnega ohrovta, brstičnega
ohrovta ne sadimo za rukolo,
redkvico in nadzemno kolerabico,
ki so s temi rastlinami v sorodu.
Za solato običajno sejemo črno
redkev in belo redkev. Po spravilu
spomladanske solate lahko v
mesecu juniju sejemo tudi korenček, naštevajo v Zelenem svetu.
OSIPAVANJE VRTNIN
Osujte fižol, lečo, čičeriko in
stebelno zeleno za beljenje.
Če ste krompir sadili kasneje
v aprilu in maju, ga vsekakor
osujte pred strnitvijo vrst. Še
vedno je čas za setev metuljnic,
zagotavlja Špehar. "Nizek fižol
vse več vrtnarjev seje večkrat od
pomladi do konca poletja. Med
trgovskimi policami najpogo-
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Junija se na vrtu vse odvija kot na hitrem posnetku: rastline nezadržno rastejo in nekatere poleg
pogledov vrtičkarjev privlačijo tudi škodljivce. Tudi cvetje na gredicah bujno cveti in čez poletje
potrebuje redno gnojenje, trata pa vam bo hvaležna za pravilno zalivanje in nego.
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Paradižnik, papriko, jajčevec,
kumare in buče v času po presajanju ne zalivamo preveč. Količino
vode za zalivanje povečamo ob
močnejši začetni rasti, največ
vode pa rastline zahtevajo v času
od začetka razvoja plodov do
spravila pridelka. "Največ vode
med vrtninami zahtevajo paprika
in kumare. Paradižniku, papriki,
kumaram in jajčevcu je dobro
zagotoviti kapljično namakanje,
tako jim zagotovimo dovolj vlage
v tleh in manj vlage v zraku,"
poudarjajo pri Zelenem svetu. V
tla k vsaki plodovki ste morda že
ob sajenju približno do polovice
vkopali po eno 1,5-litrsko plastenFOTO: JASNA MARIN

GLOBOKO ZALIVANJE
Rastline obilno zalivamo zjutraj,
ko so še ohlajene. "Namakamo
vsak tretji ali četrti dan in takrat
tako obilno, da tla namočimo
v globino. Zjutraj namakamo
tako dolgo, da so tla namočena
v globino vsaj 25 cm. Če dnevno
zalivamo z manjšimi količinami

vode, se korenine usmerijo proti
površini tal, takšne vrtnine ob
izpadu zalivanja zelo hitro trpijo
za posledicami suše," razlaga
Špehar.
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steje zasledimo naslednje sorte
nizkega fižola: Čudo Piemonta,
Berggold, Supernano Giallo,
Starozagorski, French Navy, Top
Crop. Omenjene sorte dozorijo
približno dva meseca po setvi,
stroki so različnih barv in oblik
ter niso nitasti." Tudi za setev
čičerike še ni prepozno. Ta vrtnina
dobro prenaša vročino in sušo, saj
oblikuje močan koreninski sistem,
vendar jo zalivamo v močni suši
v fazi cvetenja in nastavljanja
strokov.
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DESNO V letih, ko je na drevesu obilen cvetni nastavek in dobra
oprašitev ter oplodnja, drevo nastavi preveč plodov. Za ohranjanje
primernega ravnovesja med letošnjo rodnostjo in nastavkom cvetnih
brstov za naslednje leto je treba plodove redčiti.
DESNO SREDINA Dokler niso poznali krompirja, je bila koleraba glavna
hrana zlasti na podeželju. Podzemno kolerabo sejemo od konca junija
do začetka avgusta v dobra, rahla in odcedna tla.

LEVO Ostrožniki spadajo med najlepše junijske trajnice. Če poleti ne
bodo žejni, lahko jeseni ponovno zacvetijo.
ZGORAJ Solate sejemo in sadimo večkrat na leto. Prav konec junija pa
nastopi čas za setev radiča in endivije.

NASVET STROKOVNJAKA

TRATA IN STRES
Davor Špehar, univ. dipl. inž. agr.
in hort. s spletnega portala
Zeleni svet:
"Poleti lahko trata doživi stres zaradi suše in toče. Pomanjkanje vode
rešujemo preventivno spomladi s
pravilnim gnojenjem, prezračevanjem, rednjo košnjo in odstranjevanjem mahu ter plevelov. Globoka in čvrsta zakoreninjenost trate
zelo pripomore k ohranjanju goste zelene preproge. To dosežemo
s setvijo v primerno pripravljeno zemljo in izborom kakovostnih
travnih mešanic. Trato naj bi namakali do globine 25 cm, kar v
povprečju ustreza 10 do 15, lahko tudi do 20 litrov vode na kvadratni meter površine. Na peščenih tleh voda hitreje odteče, na bolj
glinastih pa se vpija počasi. Zadostno namočenost travne površine ugotovimo tako, da jo pohodimo. Trata se hitro zravna, če
je optimalno namočena. Na učinkovitost namakanja vpliva tako
tip tal, ki ga imamo, kot nagnjenost terena in hitrost izhlapevanja
vode iz zemlje v odvisnosti od vremena. Priporočljivo je uporabljati podzemne namakalne sisteme, ki imajo boljši izkoristek pri
namakanju - izgube vode zaradi izhlapevanja so znatno manjše."
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ZELENI DOGODKI
BOTANIČNI VRT UNIVERZE V MARIBORU,
PIVOLA PRI HOČAH:
μ 11. junija ob 17. uri - PREDSTAVITEV NOVIH SORT VRTNIC
(Jelena in Simon Škorjanec)
μ 12. junija od 18. do 21. ure - GALA KONCERT V ROŽNEM VRTU.
Predstavili se bodo vinarji ter lokalne ekološke in turistične
kmetije. Glasbeni program: komorne skupine Oddelka za
glasbo Pedagoške fakultete UM pod mentorstvom profesorjev
Cveta Kobala, Žarka Ignjatovića, Adriane Magdovski in Slavka
Kovačiča.
μ 13. junija ob 10. uri - BOSIH NOG NAOKROG (Društvo za zdravje
srca in ožilja za Maribor in Podravje).
μ 20. junija ob 18. uri - ZVOČNA TERAPIJA V ROZARIJU z
zvočnima terapevtoma Dragico Nekrep in Marjanom Zelenikom
iz društva Neskončnost.
μ 24. junija ob 17. uri - SEZONSKA OPRAVILA V SADNOZELENJAVNEM VRTU (Simona Trčak Zdolšek). Tokrat bo
poudarek na kapusnicah in sajenju za jesenske pridelke.
BOTANIČNI VRT TAL 2000, ZGORNJA GORICA PRI RAČAH
μ 7. junija ob 15. uri: KAČE - predstavitev tropskih kač in drugih
zanimivosti (Albert Gracer)
μ V vrtu ponujajo tudi nadvse zanimiv OBISK PRAVLJIČNIH DEŽEL
VITEZA PARZIVALA. V Parzivalovi deželi zakladov se prepletata
raziskovanje in spoznavanje zgodb iz tamkajšnjih krajev v času
srednjega veka. Na nekaj sto kvadratnih metrih je postavljen
povsem drug svet, namenjen otrokom, ki ga je treba raziskovati
in povezati z naravnim svetom.
BOTANIČNI VRT V LJUBLJANI
μ 9. junija ob 17. uri - JAVNO VODENJE PO BOTANIČNEM VRTU
μ 10. junija ob 16. in 17. uri - VODENI OGLEDI PO TROPSKEM
RASTLINJAKU
μ 17. junija ob 18. uri - delavnica CEPLJENJE CITRUSOV (delavnico
vodi Janja Makše)

ko, ki ste ji odrezali dno. Z vrtnimi
škarjami plastenko samo zarežete, da voda počasi prehaja v tla.
Zamašek naj ostane na plastenki,
svetuje Špehar.
PREVIDNO GNOJENJE
Plodovk nikoli ne zalivamo po
listih. Tako bodo rastline manj
dovzetne za bolezni. Za gnojenje
uporabljamo rastlinske prevrelke,
primerna je tudi zastirka, ki hkrati
zadržuje vlago v tleh. Primerna so
tudi tekoča organska gnojila, ki
jih najdemo na policah vrtnarskih
trgovin. Pri gnojenju ne pretiravamo, ker imamo lahko tako še več
težav z boleznimi.
REDČENJE PLODOV
V začetku junija redčimo plodove
na jablanah, hruškah in breskvah.
"Pri jablani pustimo po en plodič
po rodni veji, enako pri hruškah,
pri breskvah pa razredčimo
plodove na razdaljo osem do
deset centimetrov po rodni veji.
Ročno redčenje plodov opravimo
v začetku junija po naravnem
redčenju plodičev. Cilj redčenja
je ohranjanje redne vsakoletne
rodnosti in kakovosti plodov.
Z redčenjem bomo pridobili kakovostne plodove značilne velikosti.
V nasprotnem primeru dobimo
manjše in neizenačene plodove
slabe kakovosti. Če bi stehtali
redčen ali neredčen pridelek,

LEVO K vsaki plodovki lahko
vkopljete 1,5-litrsko plastenko,
ki ste ji odrezali dno. Z vrtnimi
škarjami plastenko samo
zarežete, da voda počasi
prehaja v tla. Zamašek naj
ostane na plastenki.
DESNO Črna redkev, ki jo v
začetku junija sejemo na vrt,
bomo lahko pozimi uporabljali
kot zdravilo proti obolenjem
dihal.

pa bi dobili skoraj enako težo,"
ugotavljajo v Zelenem svetu. Z
ukrepom redčenja omejujemo
tudi pojav bolezni in škodljivcev.
Jabolčni zavijač (gosenica metulja, ki povzroča črvivost plodov) se
ponavadi seli iz ploda v plod, kjer
se plodovi stikajo. Širjenje okužbe
z navadno sadno gnilobo je prav
tako izrazit pojav pri preveliki
gneči v deževni sezoni.
Pred poletjem poskrbimo za
zastiranje gredic jagod s slamo.
Zastiramo lahko tudi nasade
malin in jagodičja. Skrbimo za
redno okopavanje tal pod drevesi.
Z okopavanjem zemlje dosežemo
kapilarni dvig vlage, odstranjujemo plevele in navsezadnje oviramo voluharja pri pojedini mladih
koreninic.
ŠKODLJIVCI NA VRTU
Še preden začnejo plodovi češenj
spreminjati barvo v rumeno, na
drevesa obesimo rumene lepljive
plošče. Ličinke češnjeve muhe
najdemo predvsem na kasnejših
sortah. Na jablanah se pojavlja v
juniju jabolčni zavijač. Gosenice
tega metulja povzročajo črvivost
plodov, kjer se le-ti stikajo med
seboj.
Pustimo koristnim organizmom,
ki se s škodljivci prehranjujejo ali
jih odganjajo, da opravijo svoje
poslanstvo. Naučimo se jih prepoznati. Najbolj pogoste so ličinke
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pikapolonic, tenčičarice, muhe
trepetavke, najezdniki … Ličinke
pikapolonic lahko pojedo skoraj
vse uši z domačega drevesa, če jih
ne motimo pri pojedini.
VRŠIČKANJE ASTER IN OPORA
Matic Sever z vrtnarije Trajnice
Carniola priporoča, da junija
odstranimo porumenele liste
poznospomladanskih čebulnic,
kot so tulipani. "Prvič vršičkamo
visoke jesenske astre, če želimo,
da so nižje in bolj gosto razraščene. Če imate lepo oblikovane
grmovnice in žive meje, jih strižite
po potrebi. Najvišjim zelnatim
trajnicam še lahko pripravite
opore. Junija je lahko že zelo
vroče in suho, zato z zalivanjem
poskrbite za žejne lepotice," še
našteva Sever.
Najlepše junijske trajnice so ostrožniki, potonike, naprstci in morda
še rdeča špajka, ki se do prvih
junijskih dni že razbohoti v množici drobnih rdečerožnatih cvetov,
poudarjajo pri Trajnicah Carniola.
"Pozabiti ne smemo niti na številne vrste in sorte kadulj, kot so
podlesna, gozdna in vrtna kadulja
v vijoličnih in ronatih odtenkih ter
v beli barvi. Junija in julija nas navdušujejo v belo odete dojcije, ki
zrastejo do največ dva metra, če
si želimo podobne bujnosti in velikosti, posadimo vajgelo, ki cveti
rdeče ali rožnato, na voljo pa so

tudi zelo nizke in celo rdečelistne
ter rumenolistne sorte. Nekoliko
podobne obema omenjenima
je tudi kolkvicija, le da ima drobnejše cvetove. Za snežno belino
poskrbi nepravi jasmin."
ŠKODLJIVCI
NA OKRASNEM VRTU
Poletje je obdobje, ko se srečujemo z ušmi, a če jih pomendramo
ali speremo s curkom vode v
začetni fazi, navadno z njimi
nimamo večjih težav, zagotavlja
Matic Sever. Pazljivi bodite na
pojav plesni in rje, redno opazujte
tudi vrtnice. "Polkrožne izjede na
robu listov so znak prisotnosti
rilčkarjev. V vlažnem vremenu se
zjutraj ali zvečer sprehodimo po
gredicah in poberemo polže."
Se sprašujete, če so kakšne
rastline takšne, da nimajo težav
z boleznimi in škodljivci? Sever
poudarja, da le redko srečujemo
bolezni in škodljivce pri večini
okrasnih trav. "Od trajnic so še
izjemno odporne amsonije, veliko vrst zvončnic, bledi ameriški
slamnik, vretenčaste lepe očke,
volnati čišljak, sončece in morda
še nemški rožmarin. Pri lesnatih
rastlinah se je najbolje zanesti na
preizkušene vrste, kot so dojcije,
vajgele, ruj, nepravi jasmin, rušje,
tisa, gaber."
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ZGORAJ Ličinka pikapolonice (na fotografiji) v svojem življenjskem
obdobju poje približno 600 listnih uši ali 90 odraslih kaparjev in 3000
njihovih ličink. Hrošč pikapolonice pa poje okrog 80 listnih uši na dan.
SPODAJ Poleti kosimo redkeje, saj travne mešanice za naše podnebje
v tem obdobju rastejo počasi. Kosimo tako, da puščamo trato do
višine 5 centimetrov, lahko tudi nekoliko višje. Do te višine pokošena
trata bo upočasnila izhlapevanje vode iz zemlje.

