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Manj zabavni
obiskovalci vrta

D

a bi imeli čez
leto manj težav
s škodljivci in
boleznimi, je
priporočljivo, da na vrt sadite odpornejše sorte zelenjadnic, poskrbite za mešane posevke in s privabljanjem koristnih
živih bitij ohranjate naravno ravnovesje

Podobno kot v naravi je tudi v domačem vrtu življenje
vseskozi pestro in velikokrat nepredvidljivo. Rastline
na zelenjavnem vrtu lahko poleti napadejo bolezni in
škodljivci, ki so značilni za suho ali deževno vreme.
v vrtu. Včasih pa se lahko kljub vsemu
pojavijo težave in takrat je dobro čim
prej ukrepati.

Deževno poletje

Če je poletje deževno, svetujemo, da
čim prej odstranite bolne rastline para-

dižnika. Z vrta pospravite tudi bolan
krompir, čebulo in druge prizadete
vrtnine. Paradižnik, paprika, kumare,
buče, lubenice in melone, ki so bile
sajene prezgodaj in so porabile veliko
energije, so običajno bolj občutljive
za bolezni, ki se največkrat pojavijo v
deževnem poletju. Takrat so pogoste
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Čaj pred škropljenjem ohladite. Mešate
lahko tudi mleko in vodo v razmerju 1:1
in redno škropite rastline. S čaji škropite samo zdrave rastline, zato je treba
pričeti škropiti že v začetku poletja.

glivične bolezni. Na kumarah se pojavlja kumarna plesen, paradižnik in
krompir lahko prizadene krompirjeva
plesen, čebulo pa čebulna plesen. V
deževnem poletju ima navadno težave
s paradižnikom dobra polovica vrtičkarjev. Če ste ga sadili v drugi polovici
maja v dovolj topla tla in skrbeli za ekološko varstvo, praviloma nimate težav.

Drugi škodljivci
• Mravlje se pogosto naselijo
tam, kjer so rastline napadle
uši ali kaparji, saj ti škodljivci
izločajo medeno roso, s katero se
mravlje hranijo in obenem ščitijo
uši. Mravlje lahko odženete s s
pelinovo brozgo, ki jo pripravite
iz 300 g svežih listov pelina, ki jih
24 ur namakate v 10 litrv vode, in
z nerazredčeno tekočino škropite.
Lahko pa na vrt postavite tudi
vabe za mravlje.

Reševanje
krompirja

Paradižnik kliče
na pomoč

Če je srednje pozen ali pozen krompir
zaradi krompirjeve plesni že brez listov,
ga čim prej pokosite, nadzemne dele pa
odstranite z vrta. Tako preprečite dežju,
da z listov spere glivice na gomolje. Če
tega ne naredite, povečate možnost za
prehod krompirjeve plesni na gomolje,
ki bodo v kleti bolj izpostavljeni gnitju.
Na krompirjevo gredico po odstranitvi
listne mase nanosite slamo, seno in
počakajte, da se kožica krompirja utrdi.
Tako preprečite, da bi sonce požgalo
plitve gomolje. Krompir izkopljite čez
dobrih 10 do 14 dni, posušite in shranite v kleti.

Največ težav s krompirjevo plesnijo,
zaradi katere paradižnik propade v
nekaj dneh, bo ob toplem vremenu s
temperaturami do 30 °C in vlažnem
deževnem poletju. Več težav s krompirjevo plesnijo bo, če sadite prevelike
sadike, gnojite prekomerno in sadite
neodporne sorte. Bolj odporni so hibridi, tudi cepljene sorte plesen napade
nekoliko kasneje, ker so močnejše in
črpajo več hranil, rastline pa pravzaprav niso odpornejše. Manj težav bo, če
redno odstranjujete zalistnike in skrbite
za krepitev rastlin. Pripravke za krepitev rastlin si lahko kupite v trgovinah.

• Kapusov belin bo manj nadležen,
če kapusnice sadite v bližini
paradižnika, zelene in špinače.
Pripravek za odganjanje belega
metulja pripravite iz dveh
pesti stranskih paradižnikovih
poganjkov, ki jih za 3 ure
namočite v 2 litra vode in vsak
drugi dan zalijete po kapusnicah.
Lahko pa sadike prekrijete tudi s
tanko najlonsko nogavico.

Koloradski hrošč prezimi v tleh starega
krompirišča, kjer konec aprila ali v
maju opazite odrasle osebke. Iz tal prihajajo, ko so tla na globini 10 cm ogreta
na 15 °C ali je temperatura zraka višja
od 15 °C. Množični let odraslih koloradskih hroščev opazite pri temperaturi
okrog 25 °C. Po kratkem hranjenju s
cimo (listi) krompirja v maju in delno v
juniju odložijo jajčeca na spodnjo stran
listov. V domačih vrtovih se najpogosteje pobirajo odrasli koloradski hrošči in
večje ličinke. Na manjših parcelah zelo
pogosto uničujete tudi jajčeca na listih.
Za manjšo dejavnost škodljivca ob
krompirju posadite kapucinke, ognjič
in v vrsti kakšno rastlino hrena. Ker
vseh škodljivcev ročno ne boste mogli
odstraniti, za zatiranje uporabite tudi
ekološke pripravke.

Če konice listov posivijo, postanejo črne
in se zvijajo, je treba takšne liste takoj
odstraniti. Če počrni steblo, paradižnik
prikrajšajte pod mestom okužbe in bo
ponovno pognal močne poganjke. Po
ukrepu uporabite žajbljev čaj, ki je v
tem primeru najbolj učinkovit. V vrtu
ne pretiravajte z njegovo uporabo, da
ne uničite koristnih mikroorganizmov
v tleh.
Za varstvo pred rastlinskimi boleznimi
uporabite tudi rmanov, kamilični ali
timijanov čaj, ki ga pripravite, kot bi
kuhali čaj za pitje. Uporabna sta tudi
čaj iz cvetov regrata in cvetov ognjiča.

• Pršice so s prostim očesom komaj
zaznavni pajkovci, ki izsesavajo
listne sokove kumaram, papriki,
paradižniku, fižolu ... Škropite s
preslično brozgo, ki jo izdelate iz
1 kg njivske preslice, ki jo 24 ur
namakate v 10 litrov vode.
• Rastlinjakov ščitkar ali bela
mušica je nadležen škodljivec, ki
se ga je težko znebiti. Uporabite
lahko škropivo na bazi piretrina,
ob močni napadenosti pa bo
najbolje v celoti odstraniti
napadeno rastlino. (JAM)

skrajno
levo
Prekrivanje z mrežastimi okvirji ščiti
FOTO: Zeleni Svet
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pred pticami, če je mreža gostejša, tudi
pred zelenjavnimi mušicami.

levo
sredina
Črne lise kažejo na pomanjkanje kalcija
na paradižniku .

levo
Ličinke koloradskega hrošča
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V deževnih letih so polži največja
nadloga v vrtu. To smo spoznali pred
dvema letoma, ko so se množili celo
leto. Polže lovimo in zatiramo na veliko načinov. Obstajajo številni domači
recepti in tudi kupljene vabe za zatiranje, k sreči tudi takšne, ki niso strupene
za koristne in domače živali, narejene
pa so po novem postopku, ki prepreči,
da bi razpadale na dežju oz. v vlažnem
vremenu. Kar posledično pomeni, da
vaba ne prehaja v zemljo, kot se je to
dogajalo pri vabah prve generacije.

Med naravne sovražnike polžev uvrščamo ježa, belouške, slepce, krastače,
tudi kos pohrusta kakšnega polža. Celo
krt včasih poje polža, čeprav mu tako
kot drugim naravnim sovražnikom
ne gre ravno v slast. Na kmetijah so
zelo koristne race indijske tekačice, ki
pridno "čistijo" polže z vrta. Manj so
učinkovite rastline, saj imajo omejeno
delovanje. Rastline polžev ne bodo pregnale, je pa nekaj takih, ki jim ne gredo
v slast: ognjič, kapucinke, kalifornijski
mak, zastirka iz bezga, praproti, čebula in česen. S skupnimi ukrepi boste
pojav polžev zagotovo omejili. Proti
polžem ne trosite soli, saj polži izležejo
jajčeca, ko prelezejo solno prepreko in
se močno slinijo. Prav tako ne trosite
apna. Apno in sol negativno vplivata na
mikrobno aktivnost tal.
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Polži - počasni,
vendar vztrajni

Tako je močno zmanjšana poraba in
povečana učinkovitost. Najbolj ekološko naravnani vrtičkarji polže redno
pobirajo, najpogosteje v zgodnjih jutranjih urah. Za odvračanje polžev nekateri uporabljajo bakrene trakove, ki se
pribijejo ali zalepijo na lesene okvirje ali
dvignjene lesene grede.

Suša in
paradižnik

Pomanjkanje kalcija je pogosto v sušnih
letih. Zaradi pomanjkanja kalcija se
največkrat pojavijo težave na paradižniku in papriki, opazimo jih tudi na solati, zelju. Pomanjkanje kalcija pri vrtninah lahko povzroči precej težav. Zaradi
pomanjkanja kalcija pri paradižniku in
papriki začne trohneti konica (muha)
plodu. Za papriko in paradižnik je treba
z dodajanjem kalcija (škropljenje skozi
list) pričeti ob pojavu prvih plodov, drugič ob nadaljnji rasti plodov in tretjič v
času prvega obarvanja in spremembe

Naravno varstvo pred boleznimi
Rastlina

Odganja

Dober sosed

Eterično olje

Zastirka

Pripravek

Bazilika

pepelasto plesen

paradižniku, papriki, jajčevcu, bučam,
kumari, peteršilju, radiču, kolerabi,
kolerabici, repi, lubenici, meloni, špinači

DA

/

NE

Česen

peronosporo,
krompirjevo plesen,
pepelasto plesen

jagodi, kumari, paradižniku, rdeči pesi,
lubenici, meloni, buči, papriki, jajčevcu,
malini, sadnemu drevju, korenčku,
žametnici, kapucinki, ognjiču

NE

listi, DA

DA

Čebula

peronosporo, plesni

bučki, korenčku, kumari, paradižniku,
pastinaku, rdeči pesi, solati, jagodi,
janežu, kopru, kolerabici, kamilici,
krompirju, radiču, žametnici, ognjiču

NE

listi, DA

DA

rje

rasti mora samostojno, ne na
zelenjavnem vrtu

DA

DA

DA

plesni

kapusnicam, paradižniku, fižolu

DA

DA

DA

Kamilica

plesni, padavico

kapusnicam, paradižniku, čebuli, česnu,
poru

DA

DA

DA

Njivska
preslica

plesni, rje, pegavost,
pepelasto plesen

/

NE

NE

DA

Pelin
Žajbelj

Vir: Spletni portal Zeleni svet (www.zelenisvet.com)

38|LEP VRT & NARAVNA LEKARNA|poletje2016

skrajno
levo
Za manj polžev privabite v vrt njegove
naravne sovražnike ali uporabite vabe.

levo
sredina
Krompirjeva plesen na listih paradižnika
levo
Naj bo raje na budleji kot na zelju FOTO: Katy Prentice/RHS

kapusov belin.

levo
spodaj
Za odpravljanje bele mušice se
uporabljajo škropiva na bazi piretrina.
Ob močni invaziji bo najbolje v celoti
odstraniti napadeno rastlino.

barve. Škropimo vsako etažo in to
takoj, ko opazimo razvoj novih plodov
na posamezni etaži. Čim hitreje poskrbite za dodajanje kalcija rastlinam, ki
kažejo pomanjkanje. Poškodovanih
plodov ne bomo mogli pozdraviti, s kalcijem pa boste preskrbeli vse na novo
zrasle plodove. Škropljenje pri paradižniku do pričetka barvanja plodov in
temperaturah nad 30 ºC ponavljamo
na pet do sedem dni. Pri temperaturah
pod 30 ºC pa škropljenje ponavljamo v
10- do 14-dnevnih presledkih.

Vpliv suše na
listno zelenjavo

FOTO: Shutterstock

Za solato, zelje in drugo listno zelenjavo je značilno, da ji ob pomanjkanju
kalcija rjavi listni rob. Takšni znaki se
hitro pokažejo pri gojenju solatnic in
kapusnic (solata, zelje, cvetača, brokoli,
ohrovt …). Pri kapusnicah se pomanjkanje pri mladih rastlinah lahko kaže
tudi v rjavenju listnih žil, kasneje v
razvoju je znak pomanjkanja rjavenje in
odmiranje robov notranjih listov (izrazito pri kitajskem zelju). Solatnice so ob
pomanjkanju kalcija občutljive tudi na
okužbe s sivo plesnijo.
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Aktivno poletje
v sadnem vrtu

Moker aprilski sneg
in temperature pod
lediščem so poškodovali
marsikatero sadno drevo
in zdesetkali pridelek. V
krajih, kjer ni bilo pozebe,
pa je letošnji pridelek v
sadnem vrtu zagotovljen.

V
FOTO: Jasna Marin

sako poletje moramo tudi
na domačem sadnem
drevju opraviti dela, ki
zagotavljajo optimalen pridelek in
drevje ohranjajo v dobri kondiciji.
Nadzorujemo pojav bolezni in škodljivcev, ohranjamo koristne organizme,
redčimo plodiče, opravljamo zelena
poletna dela, avgusta vzgojimo nove
sadike ali precepimo obstoječa drevesa.
Da bo tudi to poletje na mizah okusno
in zdravo domače sadje, se še preden
nastopi koledarsko poletje lotimo nekaterih opravil.
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levo
Zoreče plodove jagodičevja, zlasti
ameriške borovnice in aronijo,
prekrijemo z mrežo proti ptičem.

Redčenje plodičev
za rednejšo rodnost

V začetku junija po naravnem odpadanju plodičev opravimo še redčenje.
Za to poskrbimo na jablanah, hruškah
in breskvah. Pri jablanah in hruškah
pustimo po en plodič iz skupine, pri
breskvah pa razredčimo plodiče na
razdaljo osem do deset centimetrov.
Pustimo le najlepši plod. Odstranimo
poškodovane, pozeble in neizenačene
plodiče. Kasnejše redčenje v juliju nima
več vpliva na rodnost v naslednjem
letu, izboljša le kakovost plodov tekoče-

zgoraj
Jablana po ročnem redčenju
ga leta. V plodove naj bi se na drevesu
razvilo le 10 do 15 odstotkov oplojenih
cvetov. V letih, ko je na drevesu obilen
cvetni nastavek in je tudi dobra oprašitev, drevo nastavi več plodov. Večja
količina plodov odvzame drevesu več
hranil, da nastavi in razvije med poletjem cvetne brste za naslednjo pomlad.

Manj plodov,
a bodo večji

Z redčenjem in primerno razporeditvijo
plodov pridelamo debelejše in lepše
plodove, pri poznih sortah jablan se
takšni plodovi tudi bolje skladiščijo in

FOTO: Zeleni Svet
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zgoraj
Jablana pred ročnim redčenjem

bodo dlje časa obdržali sortne lastnosti.
Strah pred preveliko izgubo pridelka
zaradi redčenja ni potreben, saj bi bila
končna teža nerazredčenih plodov skoraj enaka razredčenim. Enakomerno
razporejeni plodovi se ne bodo izrivali
in posledično odpadali. Za lažje delo
uporabimo sadjarske škarje, redčenja
se lotimo v suhem vremenu. Z ukrepom 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. Z omenjenim ukrepom
pa zmanjšamo pojav tudi do 30 odstotkov. Širjenje okužbe z navadno sadno
gnilobo je prav tako izrazit pojav v preveliki gneči plodov. Pri določenih sortah jablan je izmenična rodnost sortni
pojav in je z redčenjem ne odpravimo.

Lačne uši in
češnjeva muha

Junija smo pozorni na listne uši.
Predvsem nevarne so uši na koščičarjih
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ujede, pokličemo na pomoč mačke in
pse. Lahko uporabimo tudi pasti, ekološke pripravke in koristne rastline.

(breskev, sliva, češnja). Veliko škode
povzročata jablanova mokasta in krvava
uš. Če jih nismo zatrli že spomladi, je v
tem obdobju velikokrat že prepozno, saj
v zvito listno površino le stežka nanašamo naravne pripravke za varstvo.

Vzgoja novih sadik
in precepljanje

Pri avgustovskem cepljenju uporabimo
ploščičasto okulacijo in T-okulacijo.
Ploščičasta okulacija je novejši način
cepljenja. Cepiče za ploščičasto okulacijo nabiramo na zdravih drevesih.
Poganjki, ki jih naberemo, naj bodo
debeli kot svinčnik. Cepiče narežemo v
posodo z vodo in shranimo v hladilniku
do naslednjega dne. Pri tem načinu
cepljenja je pomembno, da je stik
cepiča in zarezanega dela podlage čim
tesnejši, da se tkivo dobro zaraste. Cepič
povežemo z ustrezno folijo od spodaj
navzgor. Folija preprečuje izhlapevanje
vode. Po petih tednih folijo odrežemo iz
zadnje strani in odstranimo. Naslednje
leto odrežemo poševno nad očesom,
iz katerega bo zrasla sadika. Večino
sadnih vrst cepimo avgusta, le pri citrusih počakamo na september, da očesca
ne odženejo. Pri načinu T-okulacije
režemo cepiče sproti in jih vstavimo v
podlago ali vejo primerne debeline, v
zarezo oblike črke T. Pri cepičih pustimo del listnega peclja. Ostanek listnega
peclja odpade po 14 dneh, kar je znak,
da je bil spoj med cepičem in podlago
uspešen. Pri neuspešnem spoju se
pecelj zasuši in ostane na cepiču.

Zelena rez julija
in avgusta

Z zeleno rezjo konec julija in v avgustu
osvetlimo notranjost krošnje, povečamo
zračnost in zmanjšamo pojav bolezni in
škodljivcev, izboljšamo kakovost plodov
zaradi osončenja in omogočimo boljšo
dozorevanje ter olesenelost poganjkov.
Izrezujemo navpično rastoče bohotivke
oziroma vodne poganjke, pogovorno
divjake. Nekaj položnejših poganjkov
lahko tudi prepognemo, ker nam naslednje leto že nadomestijo rodni les. Rezi
poleti se lotimo postopoma, saj pregroba
rez izzove ponovno intenzivno rast, kar

Sršeni so pijančki

Zoreče plodove jagodičevja moramo
prekrivati z mrežo proti ptičem. To velja
za aronijo in ameriške borovnice, nekoliko manj za ribez in češnje. Čez celo
leto preganjamo tudi voluharje. Prostor
pod krošnjami redno plitvo okopavamo, nastavimo T-drogove za ptice

spodaj
Sršene podobno kot ose v krošnjah sadnega

spodaj
Levo jablanov škrlup, v sredini jablanova

drevja polovimo v plastenke, napolnjene
s pivom. Nikakor ne nastavljamo sladkih
pijač, ker te privabijo tudi čebele.

FOTO: Zeleni Svet

grizlica in desno iztrebki jablanovega
zavijača

FOTO: Wikimedia Commons

FOTO: Zeleni Svet

zgoraj
Precepljanje s ploščično okulacijo
pa ni namen. Vsak teden porežemo le
manjši del drevesa. Tako zaviramo čezmerno rast dreves, saj jim z rezjo odvzamemo hranila. Obdelamo tudi mlada
drevesa. Izrežemo konkurenčne vrhove
in upogibamo poganjke.

Ose in sršene v krošnjah polovimo
v plastenke. Sršeni veljajo za prave
pijančke, zato jim v plastenki postrežemo s pivom, kamor se bodo ujeli.
Nikakor ne nastavljamo sladkih pijač,
kamor se lovijo tudi čebele. Kdor ni
vešč prepoznavanja bolezni ali škodljivcev, naj se posvetuje s strokovnjaki.
Vsaka pika na listu ni nevarna in vsaka
žuželka tudi ne pomeni grožnje, zato ni
potrebno vsestransko škropljenje.

Junija zorijo češnje. Strokovnjaki razvrščajo sorte češenj v devet češnjevih
tednov, glede na čas zorenja. Da ne bo
težav s črvivostjo, je treba izbrati sorte
češenj, ki zorijo do četrtega češnjevega
tedna. Po tem tednu bomo pri poznejših sortah naleteli na češnjevo muho.
Ličinka češnjeve muhe, po domače črv,
se naseli v češnjah že v času barvanja
plodov. Nekaj jih polovimo na rumene
lepljive plošče. Naj opozorimo, da lepljive plošče po obiranju češenj ne služijo
več svojemu namenu, zato jih takrat
odstranimo, da se na njih ne bodo lovile čebele in koristne žuželke.
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zgoraj
Hruška po zeleni rezi

FOTO: Zeleni Svet
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zgoraj
Hruška pred zeleno rezjo

