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Zeleni prsti v avgustu
Ste tudi vi julija sopihali od vročine? Za avgust so napovedane temperature okoli 25 stopinj Celzija
in več dežja, a tudi vročim dnevom ne bomo ubežali - ne mi in ne vrtnine. Zato je priporočljivo
vse nove setve zasenčiti in zalivati. Prav tako je smiselno zapolniti prazne gredice in nanje posejati
vrtnine za zimo ali rastline za zeleno gnojenje. Veliki srpan napoveduje tudi čas za obrezovanje žive
meje in sušenje zelišč.
FOTO: JASNA MARIN

Julija smo presajali sadike radiča, endivije in kapusnic (zelje,
brokoli, ohrovt in kolerabico).
Rastline v vročih dneh trpijo, če
niso zasenčene in zalite, zato jim
zagotovite senčenje. Do sredine
avgusta lahko še sejete črno
redkev, za repo in podzemno
kolerabo pa je začetek meseca
skrajni rok setve. Avgusta je še
čas za presajanje sadik endivije,
radiča, zgodnjih sort kapusnic
(torej tistih, s kratko vegetacijo),
predvsem zelja.
V topli jeseni bo zelje še oblikovalo glave. Za zimske dni posadite
brstični in listni ohrovt, špinačo
in prezimni por. Sejete lahko tudi
kitajsko listno zelenjavo, rukolo
in vrtno krešo, zimsko solato,
blitvo in špinačo. Poletno blitvo
pustite na vrtu in jo režite do
jeseni. Prav tako lahko brokoli
pustite na gredi do pozne jeseni, da bo še nastavljal manjše
rože, našteva Davor Špehar iz
Zelenega sveta.
FIŽOL, POD NJIM
PA MOTOVILEC
Na prazne gredice lahko še
posejete nizki fižol. "Vijolične
sorte se poleti odlično obnesejo.
Ena takih je zgodnejša sorta
nizkega fižola, imenovana čudo
Piemonta, ki je izjemno rodna in
nima nitk v strokih, ki jih sproti
pobiramo. Kasneje pa pri omenjeni sorti izluščite še zrna.
V drugi polovici avgusta pod
paradižnik ali visoki fižol posejte
motovilec, ki ga boste pobirali
že jeseni. Seme motovilca pred
setvijo za teden dni denite v
hladilnik, da izboljšate kaljivost.
Priporočam holandski motovilec,
ki ima večje liste in ga tudi lažje
pobiramo," svetuje Špehar.
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Avgusta je pomembna tudi skrb
za plodovke. Pri paradižniku
redno odstranjujte spodnje
liste, kjer ste plodove že pobrali,
in potrgajte zalistnike, ko se ti
pojavijo. Novo rast paradižnika
redno privezujte ob oporo. Če
bo vreme bolj vlažno, redno preverjajte listno površino in takoj
odstranite prvi pojav krompirjeve plesni.

NASVET STROKOVNJAKA

VAM NAGAJAJO OSE?
Davor Špehar, univ. dipl. inž. agr.
in hort. s spletnega portala Zeleni
svet: "Avgusta že zorijo poletna
jabolka in hruške, slive, marelice,
breskve in drugi plodovi. Zoreče
sadje privablja sršene in ose, zato
bodite pazljivi pri obiranju. Tudi
zoreče grozdje namizne in vinske
trte je zelo vabljivo. Ne samo, da
je pik sršenov in os boleč, lahko
je tudi zelo nevaren za človeka. Poleg tega pa ose in sršeni na
zorečih pridelkih z grizenjem plodov povzročajo veliko škodo. Od
grizenja poškodovani plodovi hitro začnejo gniti in privabljajo le
še več mrčesa. Da bi bilo težav manj, na drevesa obesite vabe za
pikajoče žuželke. Vanje natočite tekočino, ki jih privabi - to lahko
kupite ali preprosto naredite sami. Praznim plastenkam odrežite
vrat in ga nasprotno poveznite v plastenko tako, da ulovljena
žuželka ne najde poti ven. V plastenko natočite kupljene tekočine
(vabe) ali kar jabolčni sok in kis, sladkor, prezrelo sadje, lahko tudi
pivo. Problem os in sršenov v neposredni bližini vrta je najbolje
na omenjeni način reševati že spomladi, ko najlaže polovimo
matice os in sršenov - ko te polovite, ne bodo gnezdile v vaši
bližini.
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LEVO Najbolj zdravilen in vabljiv za čebele je klasični rožnati ameriški slamnik, sorte z raznobarvnimi
cvetovi pa so vsekakor zanimive za popestritev sončnega dela vrta. ZGORAJ Mlade rastlinice in na novo
posejane vrtnine je smiselno zasenčiti, ker premočno sonce ustavi njihovo rast in kaljenje. Za senčenje lahko
uporabite mrežo proti toči (lahko jo zložite na pol, da bo debelejša), namensko senčilo ali agrokopreno.
Senčilo naj bo približno 40 cm nad tlemi, da spodaj lahko kroži zrak. SREDINA ZGORAJ Motovilec avgusta
sejemo pod paradižnik ali v senco nizkega fižola. DESNO ZGORAJ Vabo za ose in sršene izdelate tako, da
praznim plastenkam odrežete vrat in ga nasprotno poveznete v plastenko, da ulovljena žuželka ne najde
poti ven. V vabo nalijte sok, kis, lahko tudi pivo. SPODAJ Najzgodnejši hibridi zelja dozorijo že v 55 dneh,
pozne sorte pa gojijo 140-170 dni. Za avgustovsko setev in sajenje so primerne zgodnje sorte in hibridi. Če
želite pridelati manjše glave za solate, sadite zelje bližje skupaj - razdalja med vrstami naj bo 40 cm v vrsti pa
30 cm. Za velike glave pa naj bo medvrstna in vrstna razdalja 50 cm.
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Zadnje čase zasledimo v medijih opažanja o zelo nevarnih azijskih
sršenih, ki so se že pojavili v nekaterih delih Francije in Italije, tako
da le upamo, da ne bodo prišli do naših sadovnjakov in vrtov."
kvadrati/579/ponedeljek, 27. julija 2015
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RASTLINE SI LAHKO OPOMOREJO

ČE KLESTI TOČA
Toča v Sloveniji skoraj vsako leto povzroči škodo na pridelkih.
Najboljša zaščita proti toči so mreže, ki jih napnemo nad gredice.
Vrtnine, ki jih je po toči smiselno regenerirati, so: paradižnik,
kumare, vrežaste buče in paprike, naštevajo pri Zelenem svetu.
Če so spodnja kolenca živa, se dobro obrastejo, le pridelek bo
manjši. Solata, radič in endivija se dobro regenerirajo, dokler še
ne tvorijo glav.
Po toči je treba rastline čim prej poškropiti s pripravki na osnovi
aminokislin, tako rastlina zaceli rane in začne hitro regeneracijo.
Za krepitev korenin uporabite tudi pripravke na osnovi alg, s katerimi zalijete rastline. Vrtnine okopljite in pognojite.
ranju jih ne umivajte, tudi zemlje
ne očistite popolnoma, temveč
jo le otresite. Enako ravnajte pri
shranjevanju v hladilnikih, le da jih
preprosto zavijte v papir in PVCvrečko, svetuje Špehar. Česen,
čebulo in šalotko osušite in kasneje spletite kite. Najdebelejše gla-

vice jesenskega česna, ki so vidno
zdrave, lahko jeseni uporabite za
ponovno sajenje.

GRENKE KUMARE,
ČRN PARADIŽNIK
Plodovi kumar zaradi pomanjkanja vode postanejo grenki,
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TRIKI ZA SKLADIŠČENJE
ZELENJAVE
Avgusta pobiramo največ pridelka in marsikaj tudi pripravimo

na skladiščenje v kleti. Ni vseeno, kdaj in kako se lotite dela.
"Pomembno je, da se po pridelek
odpravite zgodaj zjutraj in ga v
najkrajšem času pripravite na
skladiščenje v domačih prostorih.
To velja za zelenjadnice, zelišča in
sadje. Od vročine pregret pridelek
se v domačih prostorih (kleti,
hladilniki) slabše ohrani. Pri solati
in drugi listnati zelenjavi, ki jo
poberete, v celoti pustite korenine, dobro sperite zemljo s korenin
in odstranite poškodovane in
nagnite liste. Preverite, ali je treba
odstraniti tudi kakšnega polža ali
gosenico. Solato nato zavijte v
časopisni ali drug papir, zavežite
v PVC-vrečko in takoj pospravite
v hladilnik. Blitvo in špinačo pa
lahko blanširate, narežete in
zamrznete," razlagajo pri Zelenem
svetu. Korenje, peteršilj, peso,
črno redkev, podzemno kolerabo
lahko shranite za krajši čas v gajbicah, zasutih z drobnim peskom v
hladnih in temnih kleteh. Po pobi-
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RASTLINE DOŽIVLJAJO STRES
"Vročina predstavlja za vrtnine
velik stres. Zato za setve izkoristite termine pred dežjem. Mlade
rastlinice pa škropite ali zalivajte s
pripravki na osnovi morskih alg in
aminokislin. Ne pozabite na redno
in globoko namakanje (zalivanje)
celotnega vrta, ki ga opravite v
zgodnjih jutranjih urah, ko so
rastline ohlajene od noči," opozarja sogovornik. Zapolnjene klasične vrtne gredice redno in plitvo
okopavajte z motiko, da ohranjate
rahlo zemljo. Tako boste sproti
tudi odstranili plevele in poskrbeli
za kapilarni dvig vlage ter preprečili razpoke v zemlji, skozi katere
izhlapeva voda iz prsti. Z rednim
vzdrževanjem in okopavanjem
boste lažje zmotili in odgnali voluharje z vrta.
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jo pri gojenju solatnic in kapusnic
(solata, zelje, cvetača, brokoli,
ohrovt …). Pri kapusnicah se
pomanjkanje kalcija pri mladih
rastlinah lahko kaže tudi v rjavenju listnih žil, kasneje v razvoju
je znak pomanjkanja rjavenje in
odmiranje robov notranjih listov,
ki je izrazito pri kitajskem zelju,"
naštevajo v Zelenem svetu.
Da bi preprečili omenjene težave,
je poleg izdatnega namakanja
rastlin v času intenzivne rasti
že ob pojavu prvih plodov treba
poskrbeti za dodajanje kalcija
s foliarnim (listnim) gnojilom,
drugič ob nadaljnji rasti plodov
in tretjič v času prvega obarvanja
plodov. Plodovi, ki imajo dovolj
kalcija, se bolje skladiščijo in so
bolj trpežni za transport.

SKRAJNO LEVO Česen povežite in obesite, najlepše glavice z največjimi
in zdravimi stroki prihranite za jesensko sajenje. LEVO Poleti nadaljujte
odstranjevanje paradižnikovih zalistnikov, ki se pojavijo v pazduhi
listov. LEVO SPODAJ Ko avgustovska vročina nekoliko popusti, je čas
za presajanje sadik jagod, vzgojenih iz živic. ZGORAJ Na sadnem drevju
s prebujno rastjo avgusta še izvajamo poletno rez. Enoletne pokončne
poganjke odstranjujemo postopoma ali jih upogibamo za nov rodni
les. SPODAJ Zaradi pomanjkanja kalcija pri paradižniku in papriki
začne trohneti konica plodu. Da bi to preprečili, je treba z listnim
gnojilom, ki vsebuje kalcij, škropiti rastline že ob tvorbi prvih plodov.
SPODAJ DESNO Avgusta krompir navadno izkopavamo za sprotno
uporabo, če pa ga nekaj že nameravate skladiščiti, upoštevajte, da se
od vročine pregret pridelek se v kleti in hladilniku slabše ohrani. Zato
zjutraj izkopavajte ohlajene gomolje krompirja in jih ohladite v plitvih
zabojčkih na prevetrenem prostoru, preden jih shranite v klet.

nasploh pa se kumare in bučke
začnejo sušiti in propadati, če ne
dobijo dovolj vode.
Pri paradižniku in papriki, ki jima
primanjkuje vode in posledično
kalcija, se na dnu ploda (muha)
pojavi temna lisa.

SADNI VRT
Na sadnem drevju s prebujno
rastjo avgusta še izvajamo
poletno rez. Enoletne pokončne
poganjke odstranjujemo postopoma ali jih upogibamo za nov
rodni les.
Odstranimo divjake vsak dan na
eni veji in vsak teden očistimo
divjakov en del drevesa, da se
drevo ponovno ne odzove na
intenzivno rez. Video, kako opraviti poletno rez jablan in hrušk,
breskve ter kivija, si lahko ogle-
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"Pomanjkanje kalcija se ob poletni vročini pojavi predvsem pri
paradižnikih, posajenih v lonce,
ker tam prihaja do nerednega
zalivanja in hitrega izsuševanja.
Za solato, zelje in drugo listno
zelenjavo je značilno, da ji ob
pomanjkanju kalcija rjavi listni
rob. Takšni znaki se hitro pokaže-

Pomanjkanje kalcija se lahko
pojavi tudi pri jabolkih in se
kaže v obliki grenke pegavosti,
ki jo lahko preprečimo z rednim
ponavljajočim škropljenjem z foliarnim gnojilom, ki vsebuje kalcij,
približno vsakih 14 dni.
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Ko avgustovska vročina nekoliko
popusti, je čas za presajanje
sadik jagod, vzgojenih iz živic. V
nasadu jagod lahko vsako leto
pustite nekaj rastlin, da poženejo
živice in se nato ukoreninijo. Tako
si boste vzgojili lastne sadike za
pomlajevanje ali razširitev nasada
jagod.
OKRASNI VRT
V začetku avgusta še lahko sejete
dvoletnice (mačehe, marjetke).
V drugi polovici avgusta pa na
grede že lahko sadite okrasne
čebulnice, kot so krokusi, zvončki, cesarski tulipani, ki bodo
poskrbele za pomladanski okras.
V teh dneh je na gredah veliko
zanimivih cvetočih rastlin, ki krasijo vrtove. Poleti si lahko naredite zalogo cvetja za suhe šopke in
aranžmaje, zato sproti režite in
sušite cvetove vrtnic, hortenzij,
smilja in suhe rože ... Cvetove
sušite v senčnem in zračnem prostoru, obrnjene s cvetovi navzdol.
CVETOČI VAL TUDI
ZA ZDRAVJE
Med privlačne cvetlice poletja
spada ameriški slamnik, ki dobro
prenaša sušo in vročino. Rastlina
začne cveteti v zgodnjem poletju
in nas razveseljuje s cvetovi vse
do septembra in celo oktobra. V
višino zraste tudi do 1,2 metra,
dobro uspeva v ilovnatih in ilov-

nato-peščenih tleh, kjer uspešno
prenaša sušna obdobja, a je
obenem hvaležna, če jo občasno
zalijete. Najlepše cveti na sončni
legi, kjer jo lahko sadite v večje
skupine, tako se bodo cvetovi
čez poletje razprli kot pisan val.
Slamnik lahko kombinirate z
okrasnimi travami, veliko peščenico (Ammi majus), lisičjerepim
ječmenom (Hordeum jubatum), možino (Eryngium sp.).
Osnovna različica ameriškega
slamnika je Echinacea purpurea
s škrlatno obarvanimi cvetovi,
ki se uporablja v zdravstvu, saj
ima ugodne učinke na imunski
sistem. Škrlatni različici slamnika
je sledila bela, nato so žlahtnitelji vzgojili na stotine okrasnih
sort z najrazličnejšimi oblikami
in barvami cvetov, le modre,
črne in vijolične še ni med njimi.
Razmnožujete jo lahko s semeni
ali z delitvijo odrasle rastline, ki jo
presadite jeseni.
Iz osnovne vrste ameriškega
slamnika (in ne iz okrasnih sort)
lahko izdelate domačo tinkturo
za krepitev zdravja. Ta se pripravlja, ko so cvetovi v polnem
razcvetu. Takrat odrežete stebla z
listi in cvetovi. Nato z zelo ostrim
nožem ali sekljalnikom na drobno
zrežite vse dele rastline, jih zalijte
z žganjem iz sadja s približno 55
odstotki alkohola, primešajte
nekaj žlic medu, ki ga poprej
segrejete na 40 stopinj Celzija,
nato steklenico postavite v senco
(nikakor na sonce). Po štirih dneh

ZELENI DOGODKI
BOTANIČNI VRT UNIVERZE V MARIBORU,
PIVOLA PRI HOČAH
µ 9. avgusta ob 16. uri: ZVOČNA TERAPIJA Z GONGI z Antonio
µ 15. avgusta ob 18. uri: ZVOČNA KOPEL z Dragico Nekrep
in Marjanom Zelenikom
µ 23. avgust ob 16. uri: ZVOČNA TERAPIJA Z GONGI z Antonio
µ 29. avgusta ob 10. uri: SEZONSKA OPRAVILA
V SADNO-ZELENJAVNEM VRTU s Simono Trčak Zdolšek
BOTANIČNI VRT TAL 2000, ZGORNJA GORICA PRI RAČAH
µ 9. avgusta ob 15. uri: KORUZA (Zea mays), VODNI OREŠEK
(Trapa natans), predstavitev in piknik ob ognju
µ 16. avgusta ob 15. uri: PARZIVALOVO JEZERO, predstavitev
pravljične dežele za otroke, otroška delavnica
µ 23. avgusta ob 15. uri: PARZIVALOVA DEŽELA ZAKLADOV,
sledi piknik s pečeno koruzo in krompirjem iz žerjavice
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date na spletnem portalu Zeleni
svet pod naslovom Zelena dela v
sadovnjaku.

ZGORAJ Za rez žive meje sta primerna meseca na a - april in avgust .
Izberite teden, ko ni pretirane vročine, ali se dela lotite pred dežjem.
Zadnjega obrezovanja intenzivno rastoče žive meje se lotite konec
avgusta.
se izlužijo zdravilne učinkovine,
takrat se lahko tinktura precedi
in shrani v stekleničke. Pripravek
uporabljajte v obdobju prehladov.
ŽIVE MEJE
Od sredine avgusta je čas za
presajanje rastlin, ki čez zimo
ohranjajo liste. Sem spadajo
vsi zimzeleni listavci in iglavci.
Zgodnje sajenje je pomembno,
da se lahko rastline do jeseni
dobro ukoreninijo. Za sajenje
izkopljite sadilno jamo ali jarek,
ki je približno dvakrat večji od

koreninske grude. Jamo dobro
zalijte, da v njej stoji voda, nato
vanjo položite koreninsko grudo
rastline, jo zasujte z zemljo in
utrdite (tla pohodite). Po presaditvi več tednov redno zalivajte tla
okrog rastline, dokler se korenine
dodobra ne vrastejo v zemljo.
Zimzelene rastline, ki že dalj časa
rastejo na vrtu, avgusta (najbolje v oblačnem vremenu) tudi
strižemo. Striženje naj poteka v
oblačnem vremenu.

JASNA MARIN
kvadrati/579/ponedeljek, 27. julija 2015
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Sejemo dvoletnice: mačehe, marjetice in spominčice. Nabiramo suho cvetje. Odstranjujemo stare
cvetove balkonskih rož. Obrezujemo cvetove vrtnic. Sadimo perunike in binkoštne potonike. Rastline
v vrtu škropimo s pripravkom iz alg proti stresu.
Nabiramo in sušimo dišavnice ter zdravilne rastline. Sejemo špinačo, solato za rezanje, radič in
kitajski kapus. Sadimo sadike endivije, radiča, zelja. Režemo in potikamo potaknjence zimzelenih in
cvetočih grmovnic. Na prazne grede sejemo rastline za zeleno gnojenje.
Pobiramo kumarice in fižol za vlaganje. Pridobivamo semena paradižnikov. Ščipamo pritlike jagod,
sadimo nove jagodne sadike. Malinam, ki rodijo enkrat letno, pri tleh porežemo poganjke. Trgamo
cvetove paradižnika in paprike. Na sadnem drevju opravimo poletno rez na drevesih prebujne rasti.
Pobiramo krompir in korenasto zelenjavo. Sejemo srebrnjak, repo, črno redkev in redkvice, podzemno kolerabo. Izkopljemo čebulo in česen, ju dobro osušimo na sončnem in toplem prostoru,
preden ju damo v shrambo.
Balkonskemu cvetju in posodovkam potrgamo stare cvetove in rjave liste. Posodovk ne dognojujemo
več. Te dni je boj proti rastlinskim škodljivcem z naravnimi pripravki zelo učinkovit.
Sadimo brstični in listni ohrovt, špinačo in sadike prezimnega pora. Sejemo glavnato solato, motovilec. Sadimo zimzelene okrasne grmovnice: pušpan, lovorikovec, rododendron, iglavce. Pripravljamo
potaknjence iz zimzelenih grmov. Nabiramo in sušimo dišavnice ter zdravilne rastline. Pobiramo semena solat, peteršilja, kumine, janeža in koprca. Nabiramo in sušimo dišavnice ter zdravilne rastline.
Pobiramo kumarice in fižol za vlaganje. Grede pokrivamo z odkosom trave in kompostom. Sejemo
rastline za zeleno gnojenje. Presajamo jagode. Obrezujemo sadno drevje, Pobiramo kumarice in fižol
za vlaganje.
Sejemo srebrnjak za sadike in črno redkev. Krompir, ki ga spravljamo v klet, naj se prej ohladi v senci.
Na prazne grede sejemo rastline za zeleno gnojenje. Na prazne grede sejemo rastline za zeleno
gnojenje.
Presajamo mačehe, marjetke in sadimo narcise, hijacinte, žafran in tulipane.
Odrežemo stare cvetove vrtnic.
Razsajamo zelišča. S kompostom ali travnim odkosom zastiramo kapusnice. Sejemo zimsko solato
in rastline za zeleno gnojenje. Sadimo zimzelene iglaste grmovnice. Režemo žive meje. Pobiramo
semena solat, peteršilja, kumine, janeža in koprca.
Pobiramo bučke in druge plodove ter sadje, tudi jerebiko in bezeg. Paradižniku potrgamo zalistnike in
spodnje liste, papriki potrgamo cvetove. Grede pokrivamo z odkosom trave in kompostom.
Pobiramo krompir in 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.

Petek

Presajamo mačehe, marjetke in spomladanske čebulnice. Pobiramo semena okrasnih cvetlic, seme
dobro posušimo, označimo in spravimo v spravimo v zmerno topel prostor.

Sobota

Ob polni luni mirovanje.
Sadimo zimzelene iglaste grmovnice. Režemo in potikamo potaknjence zimzelenih in cvetočih
grmovnic. Razsajamo zelišča. Sejemo zimsko solato in rastline za zeleno gnojenje. Nabiramo in
sušimo dišavnice ter zdravilne rastline.
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. Sadimo nove
jagodne sadike. Trgamo cvetove paradižnika in paprike. Najustreznejši čas za obiranje jabolk in hrušk
je takrat, ko se pecelj z lahkoto odtrga.

Cvet
kvadrati/579/ponedeljek, 27. julija 2015

Koren

Plod
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