NARAVA JE NAJLEPŠA V MAJHNIH STVAREH

Zeleni prsti v oktobru
Vrt se bo kmalu odel v barvit plašč, pri tem lahko pomagamo tudi mi, tako da na grede in v korita
posadimo pisane mačehe in trpežne trajnice. Oktobra je na vrtu še veliko pridelkov, ki čakajo na
spravilo, in opravil, pri katerih se bomo dodobra razgibali.
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Da vam ne bo treba kupovati
pridelka iz Kitajske, jeseni na vrt
posadite naravna antibiotika čebulček in česen. "Pred sajenjem
česna opravite stročkanje. V
domačem vrtu posamezne stroke
ločite kar sproti, pred sajenjem,
na večjih površinah pa za to
opravilo poskrbite deset dni pred
sajenjem. Drobne stroke semenskega česna sadite bolj skupaj
in ga porabite za mladi česen.
Debele stroke v vrsti sadite 5 do
8 cm narazen, med vrstami naj
bo razdalja vsaj 30 cm. Da bi zrasel debel česen, obvezno sadite
debele zunanje stroke.
Optimalen čas sajenja česna je
od sredine oktobra dalje. Dobri
sosedje česna v jesenskem času
so zimska solata, motovilec in
špinača," naštevata Davor Špehar
in Primož Brezovec iz Zelenega
sveta.
Čebulček, ki bo prezimil na vrtu,
sadimo konec septembra in oktobra, tako bo čebula razvila večji
koreninski del in manj listja, razlaga Špehar, ki je v praksi spoznal,
da čebula bolje prenaša gnojenje
s kupljenimi organskimi gnojili kot
s kompostom in gnojem. Zato
odsvetuje gnojenje gredic, kjer
bo rasla čebula, s kompostom
ali gnojem, pač pa priporoča, da
domači kompost raje hranite za
spomladansko gnojenje plodovk.
PREKOPAVANJE IN GNOJENJE
Če se sprašujete, ali je bolje vrt
pognojiti jeseni ali spomladi, v
Zelenem svetu poudarjajo, da je
to bolje narediti jeseni. "Vrt pred
zimo prekopljite in pognojite. To
še zlasti velja za težka ilovnata tla.
Tudi peščena tla boste spomladi
lažje obdelali, če jih prekopljete in
pognojite že jeseni. Za gnojenje
uporabite domači kompost ali
kupljena organska gnojila. Med
kupljenimi organskimi gnojili so
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Zaizboljšanjezračno-vodnega
režimalahkonapraznegredice
položitetudikockeizkokosovih
vlaken."Pustite,dajihrazmoči
jesenskodeževje,potemjihrazgrabiteinpredzmrzaljovdelajtev
tla.Takobodovrtnine,kijihboste
sadiliinsejalispomladi,zadovoljnesprimernopripravljenimi
tlemi.Tosejevnašemzelenjavnemvrtušeposebnoobrestovalo
priparadižniku,papriki,kumarah,
bučkahindrugihplodovkah,kiso
zzastirkonatlehodličnouspevale
tudivvročempoletju,"pripovedujeDavorŠpehar.
Dosredineoktobraalidokonca
meseca,čebovremetoplo,lahko
navrtalinjivosejeteozimnažita
injihmarca,kosotlaprimernaza
obdelavo,podkopljetevtla.Tako

bodotlapokritazzelenoodejo,
karjepriporočljivozavsakvrt.
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najboljpraktičnatistavobliki
peletov,sajnisotežkazapremetavanje.Bistvenomanjšoporabo
odstandardnihorganskihgnojil
zagotavljadenimoorgansko
gnojiloznaravnimiizboljševalci
mikorizoinleonarditom.Zelo
priporočljivasognojila,kiimajoto
dodano."

SADNI VRT IN ANALIZA TAL
Oktobrapripravimovrtnasajenjenovegasadnegadrevjain
jagodičja."Predsajenjemvečjega
nasadajepriporočljivoopraviti
analizotal,sajgnojenjenapamet
kottudiposplošnihnavodilihvelikokratnipravilno.Laboratorijski
izvidinamšelejasnopokažejo,
kolikojevtlehfosforja,kalijain
organskesnovi.Napodlagiteh
rezultatovlahkoustreznodoziramognojilavsadilnojamoin
tudivečjisadovnjak,"pojasnjuje
PrimožBrezovec.Drevesnice,ki
pridelujejosadikezgolimikoreninami,odprejovratapredkoncem
oktobra.Kontejnerskovzgojene
sadikepalahkopresajamotudi
prej.Čepravsosadikevloncihše
olistane,nebododoživelešoka
obpravilnempresajanju.
REZ DREVJA IN VARSTVO
Večinomasovoktobruplodovi
obrani,zatodrevesaprebujne
rasti(letošnjipoganjkidaljšiod50
cm)lahkoporežemožejeseni."Z

NASVET STROKOVNJAKOV

SKLADIŠČENJE PLODOV
FOTO:ZELENISVET

Davor Špehar inPrimož
Brezovec,strokovnjaka
Zelenegasveta:"Zaskladiščenjeplodovsadnegadrevjajepomembno,daplodove
oberemonekolikoprej,predennastopipravazrelost.
Kljubvsemupaneobiramo
prezgodaj,sajpremalozreli
plodovivskladiščunaknadnonebododozoreliintudi
nimajodozorelelupine.Pokožicajihneščitipredizhlapevanjem.
Lahkosepojaviporjavenje,kerlistnozelenilorazpada.Plodovi,
obraniprezgodaj,nimajopravegarazmerjamedkislinamiin
sladkorji,pravearome,terdrugihorganoleptičnihlastnosti.Tudi
prezrelihplodovneskladiščimo,kerpostanejokašastiinlupina
mastna.Plodove,kisoprezreliinpoškodovani,lahkopredelamov
najrazličnejšedomačeproizvode.

Sadjeskladiščimoločenoodzelenjave,zlastikrompirja,terdrugegasadja,denimobanan,kerizločajozorilniplinetilen.Kletnaj
bohladnaindovoljvlažna.Vkletnihskladiščihnesmezmrzovati.
Sadjevgajbicahlahkoprekrivamostemnofolijo,dazaviramo
zorenje.Prekrivanjesfolijoupočasnidihanjeplodovinstemse
zmanjšakoličinakisikainpovečakoličinaogljikovegadioksida."
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LEVO Poletno balkonsko cvetje oktobra roma na kompost,
takrat nastopi čas za jesenske zasaditve z vresjem, jetičnikom,
mačehami in dekoracijo z okrasnimi bučami, kostanji, gobami.
ZGORAJ Jabolka in drugo sadje skladiščite ločeno od zelenjave,
zlasti krompirja, ker izločajo zorilni plin etilen. Klet naj bo hladna
in dovolj vlažna, prav tako v njej ne sme zmrzovati.

SELITEV V PREZIMNI PROSTOR

NA VARNO
S POSODOVKAMI
Posodovkesmožepreddobrimmesecemprenehalidognojevati,
oktobrajihpostavimovkakšenneogrevanprostorvhiši,stanovanjualikleti.Prostornajbosvetelinstemperaturooddvedo
osemstopinjCelzija.Preseljeneposodovkeprecejmanjzalivamo
injimvsojeseninzimorednoodstranjujemoposušenolistjein
cvetove.
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KORISTNO BRANJE

VROČE KOMBINACIJE
ZASADITVE ZA SUŠO IN VROČINO
Avtor: Matic Sever
258 strani, 16,8 x 23 cm, mehka vezava
Založba: eBesede 2015
Cena: 27 evrov
Zaradi pogostih sušnih obdobij in klimatskih sprememb, ki nam prinašajo
vedno bolj vroča poletja, se nam še
zdaleč ni treba odreči lepemu vrtu.
Resda se v Sloveniji na sušnih delih vse
prevečkrat osredotočamo samo na
sredozemski slog, ki pa ni najbolj primeren za vse vrtove. Matic Sever v knjigi Vroče kombinacije zlasti
opozarja, da če težimo k trajnostnemu vrtnarjenju in nasploh urejanju prostora, bomo prisluhnili širši okolici in upoštevali krajinske
značilnosti. Širom Slovenije najdemo bolj suha in izpostavljena
rastišča, kjer uspevajo najrazličnejše avtohtone vrste trajnic. Zato
se raje zgledujmo po naboru teh in tudi po razmestitvi v prostoru.
Seveda lahko uporabimo tudi trpežne trajnice z drugih kontinentov, paziti moramo le, da niso invazivne in da na našem območju
dobro prezimijo. Knjiga razkriva lepe trajne rastline in mikavne
zasaditvene kombinacije, ki vas bodo razveseljevale in okolici
doma dale poseben karakter. Vse kombinacije so pospremljene z
dodatnimi predlogi trpežnih trajnic, ki so izbrani na podlagi estetskih kriterijev in so mišljeni kot dopolnitev prikazanih zasaditev.
Matic Sever je univerzitetni diplomirani agronom z več kot desetletnimi izkušnjami pri snovanju in urejanju okrasnih vrtov. Po
študiju se je dodatno izobraževal doma in v tujini. Kot soavtor
nekaterih vzorčnih zasaditev je sodeloval na številnih tujih vrtnarskih razstavah, slovenska publika pa ga pozna tudi kot odličnega
predavatelja.
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LEVO Čebulček, ki bo prezimil
na vrtu, sadite oktobra, saj bo
v obdobju kratkega dne razvila
večji koreninski del in manj listja.
Za izboljšanje zračno-vodnega
režima lahko na prazne gredice
položite kocke iz kokosovih
vlaken. Pustite, da jih razmoči
dež, potem jih razgrabite
in vdelajte v tla. Tako bodo
vrtnine, ki jih boste sadili in sejali
spomladi, zadovoljne s primerno
pripravljenimi tlemi. Po potrebi
zemljo pognojite tudi z organskim
gnojilom v obliki peletov.
DESNO Oktober je primeren
za sajenje zimzelenih okrasnih
grmovnic, listopadne pa bomo
sadili, ko z njih odpade listje.

OKRASNI VRT
Posodovke lahko v začetku meseca zvečer prekrivamo s koprenasto pokrivalko, ki jih bo varovala
pred mrazom, sredi meseca pa jih
že preselimo v prezimovališče. Po
potrebi porežemo predolge veje.

rezjo drevesu v olistanem stanju
odvzamemo hranila, ki bi se skladiščila v drevesnih založnih organih za naslednje leto. Z jesensko
rezjo nekoliko zaustavimo rast
za prihodnje leto in skrbimo za
ustrezno razmerje med rastjo in
rodnostjo," poudarja Brezovec.
Listje, ki je bilo v rastni dobi okuženo z boleznimi, kot so breskova
kodravost, škrlup, luknjičavost in
pegavost, pograbimo in sežgemo.
Kjer je to nujno, breskve in nektarine ter drugo drevje tik pred
odpadanjem listja poškropimo s
pripravki na osnovi bakra. Glive
prezimijo na odpadlem listju, kar
je vir novih okužb v naslednjem
letu, opozarjajo v Zelenem svetu.
KIVI IN KAKI JE TREBA
OMEHČATI
Klasični kivi (Hayward) oberemo
še pred prvo slano. Enako ravnamo s kakijem. Kivi se mora zmehčati, da ga lahko uživamo. To
pospešimo, če plodovom odstranimo dlačice in okoli njih zložimo
zrela jabolka in banane. Med kakije prav tako zložimo zrela jabolka
in banane, te oddajajo veliko etilena, ki pospeši medenje. Medenje
navadno traja 10 do 14 dni. Užitna
zrelost je odvisna od časa obiranja, gojene sorte, lege posajenega
drevesa in dolžine vegetacijske
dobe, razlaga Brezovec.

V drevesnicah v začetku meseca
poiščimo rastline, ki imajo zanimivo obarvane jesenske liste, in
jih vključimo v zasaditveni plan
domačega vrta. Ko z dreves odpade listje, lahko začnemo saditi
listopadne okrasne grmovnice
in vzpenjavke – te sadimo ob
ustrezno oporo. Jeseni presajamo
vrtnice: tla dobro prerahljamo in
na dno sadilne jame nasujemo
humus. Sadike z golimi koreninami pred sajenjem za nekaj ur
namočimo v mešanico vode in
zemlje. Posajene rastline dobro
zalijemo.
Na grede in v korita, ki so jih do
pred kratkim krasile poletne
cvetlice, zdaj sadimo dvoletnice
(mačehe in marjetice), vresje in
hebe, pred vhod pa lahko postavimo lončne krizanteme. Še vedno
lahko na grede sadimo spomladanske čebulnice.
KOŠNJA DO SNEGA
V toplih jesenskih dneh trava
nenehno raste. Zato poleg
rednega odstranjevanja listov z
zelenice, s katerim preprečimo
gnitje trave, ne smemo pozabiti
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ZELENI DOGODKI
BOTANIČNI VRT UNI MB
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BOTANIČNI VRT UNIVERZE V MARIBORU,
PIVOLA PRI HOČAH:
μ 3. oktobra ob 10.30: USTVARJAMO Z JESENSKIMI PLODOVI,
otroška delavnica
μ 10. oktobra ob 10.30: IZDELOVANJE VISOKE GREDE, praktični
prikaz
μ 15. oktobra ob 16. uri: VRTNICE JESENI - nega in sajenje, praktični prikaz
μ 17. oktobra ob 10.30: PREPOZNAVANJE TAL, delavnica, kamor
lahko prinesete vzorce tal z domačega vrta
BOTANIČNI VRT TAL 2000, ZGORNJA GORICA PRI RAČAH:
μ 4. oktobra ob 15. uri: KOSTANJ - predstavitev rastline, sledi
kostanjev piknik ob zaključku sezone
na redno košnjo, poudarjajo v
Dandelionu, mali vrtni delavnici
na mariborskem Lentu. Višina
košnje naj bo štiri do pet centimetrov. Prav tako je jeseni dobro
pognojiti trato, vendar ne s katerimkoli gnojilom. Zdaj uporabimo
specialno tratno gnojilo za jesen z
nizko vsebnostjo dušika in visoko
vsebnostjo kalija. Kalij namreč
krepi koreninski sistem, tako
postane trata odpornejša pred

BOTANIČNI VRT UNIVERZE V LJUBLJANI, IŽANSKA CESTA:
μ 14. oktobra ob 18. uri: BALTHASAR HACQUET IN NJEGOVO
BOTANIČNO DELOVANJE V SLOVENIJI, predavanje
μ 21. oktobra ob 17. uri: IZREZOVANJE STRAHCEV IZ BUČ,
delavnica za otroke in starše
μ od 6. do 8. oktobra od 17. do 19. ure: OD SEMENA DO SEMENA,
delavnica (prijave do 2. oktobra)

zimo. Jesensko gnojenje opravimo v oktobru ali še prvi teden v
novembru, če je vreme ugodno.
Ko pa bodo vremenoslovci napovedali snežne padavine, je treba
trato še zadnjič v tem letu pokositi, višina zadnje rezi naj bo tri centimetre, če ima trata več zelene
mase, obstaja večja možnost, da
jo napade snežna plesnoba.

RASTLINJAK SREDOZEMSKIH RASTLIN,
VEČNA POT 111, LJUBLJANA:
μ od 2. do 4. oktobra od 9. do 18. ure: 19. RAZSTAVA
BIOEXO - razstava eksotičnih živali
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JASNA MARIN
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ZGORAJ LEVO Mačehe potrebujejo dobro odcedno prst, ki hkrati
zadrži dovolj vlage. Presajanje mačeh je dobro opraviti do sredine
oktobra, da se korenine pred zimo dobro vrastejo v zemljo.
ZGORAJ DESNO Listje, ki je bilo v rastni dobi okuženo z boleznimi,
kot so breskova kodravost, škrlup, pograbimo in sežgemo. Okužne
breskve in drugo drevje tik pred odpadanjem listja poškropimo s
pripravki na osnovi bakra.
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6,60 €
Lep vrt & naravna lekarna 4x letno
Poišèite revijo pri svojem prodajalcu èasopisov ali jo naroèite po telefonu

02/23 53 326 in 02/23 53 413 ali e-pošti revije@vecer.com
www.nasdom.net/lepvrt
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