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Luksuz po slovensko

Zasnova otroške sobe

Vrtna opravila v juliju

Keramika je večna

Ko je po več letih mrtvila
nepremičninski trg v
Sloveniji zdaj vendarle
oživel, se je pojavil nov
segment nepremičnin.

Najboljša otroška soba je
prostor, ki raste z otrokom
in mu v vsakem obdobju
odraščanja daje zavetje in
spodbuja domišljijo.

Nekatere vrtnine potrebujejo
hranila, druge zaščito pred
boleznimi, v sadnem vrtu je
čas za zeleno rez, nego pa
privoščimo tudi okrasnemu vrtu.

Pohodne površine na terasi,
ki je ne ščiti streha, so
venomer izpostavljene
vremenu, zato morajo biti
karseda trpežne.

VRTNA OPRAVILA
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ZELENI PRSTI V JULIJU
Dežja imamo letos precej, kljub vsemu pa je v vročih dneh treba poskrbeti,
da bo oskrba rastlin z vodo zadostna, tla na vrtu tudi redno zastiramo.
Vrtnine že potrebujejo več hranil, v sadnem vrtu je čas za zeleno rez. Nego in
občudovanje privoščimo tudi okrasnemu vrtu.
JASNA MARIN
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Imate na vrtu že nekaj praznih mest in
se sprašujete, kaj bi posadili in posejali
nanje? Julija na grede sejemo zimsko redkev, korenje, rdečo peso, špinačo, solato
za rezanje, kolerabo, listni in brstični
ohrovt in še zadnjič letos nizki fižol. Konec
meseca začnemo saditi in sejati cvetačo,
zimski por, zelje, cikorijo, pozni radič,
repo in druge vrtnine, ki jih bomo pobirali
jeseni in pozimi.

kitajsko zelje, konec meseca pa še zimsko
čebulo. Julija lahko še posejemo pozni
grah za jesenski pridelek. Semena sejemo
neposredno na gredico. Da bi bili sejančki
varni pred pripeko, grah sejemo na delno
zasenčeno gredo. Semena sejemo v štiri
centimetre globoke brazde, ki jih prej
zalijemo. Med semeni naj bo 20 centimetrov razmika, nato semena prekrijemo z
zemljo in vnovič zalijemo.

Endivijo sejemo še do 20. julija, ko zraste
do pet centimetrov, pa jo preredčimo,
da bo med sadikami v vrsti 20 centimetrov razmika. Sredi julija lahko sejemo

Pri vseh novoposejanih vrtninah skrbimo
za redno zalivanje in s senčenjem zaščitimo mlade rastline pred pripeko. Za senčenje lahko uporabimo koprenasto vrtno
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tkanino, ki jo kot strešico napeljemo na
oporo ali palice.
Rahljanje tal spodbuja rast
V času bujne rasti je rahljanje vrtnih tal,
odstranjevanje plevela in zastiranje tal
koristno še zlasti pri papriki, kumaricah
in drugih plodovkah, ki so večje porabnice vode. Kako se lotimo dela? Primož
Brezovec iz Zelenega sveta poudarja, da
je plevel na vrtni poti in robovih gredic
najlažje spodrezati takrat, ko je še majhen, zato priporoča, da ga od pomladi
dalje spodrezujemo sproti. "To najlažje
naredimo z ročnim vrtnim plevelnikom, ki
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Tudi rahljanje tal je koristno, saj se rastlinske
korenine v zrahljani zemlji lažje razraščajo kot
v trdi in zbiti. Brezovec priporoča, da namesto
okopavanja z motiko tla obdelamo z ročnim
vrtnim kultivatorjem s tremi roglji. "Tako ne
boste poškodovali korenin vrtnin. Delo bo
tudi hitreje opravljeno. Če ste rastline sadili
na primerno razdaljo, bo obdelava tal hitra
in enostavna. Med vrstami rdeče pese ročni
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Iščete senco na domačem vrtu? Poleti
lahko izberete najprimernejši prostor,
kamor boste jeseni posadili večje
drevo, ki vam bo že v nekaj letih
zagotovilo prijetno zatočišče in senco.
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Rahljanje tal med čebulo je mnogo bolj
priporočljivo kot okopavanje z motiko.
Tako ne bomo ranili čebul, rahla tla pa
bodo omogočala boljšo rast korenin in
lažje črpanje hranil iz tal.
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Za spodrezovanje plevela z nihajno
motiko je dobro poskrbeti sproti, vsak
teden. Tako pleveli ne bodo tekmovali
z vrtninami za vodo in hranila.
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Primož Brezovec iz Zelenega sveta
priporoča, da gredice rahljate vsakih
14 dni in kakšen dan po močnejšem
poletnem dežju.
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Ko boste sadili zelje, je koristno, da v
bližino posadite zelišča ali tla zastrete
z zelišči, ki odganjajo kapusovega
belina. Mednje spadajo: koper,
žajbelj, rožmarin, timijan, poprova
meta, listi paradižnika.

vrtni kultivator enostavno vlečete za sabo in
zrahljate tla. Tudi fižol se bo bolje in hitreje
razraščal, če pod njim zrahljate tla."
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Granatno jabolko na celini –
da ali ne?

Plevel po uporabi ročnega kutivatorja z lahkoto odstranite z gredic. Brezovec priporoča, da
gredice rahljate vsakih 14 dni in kakšen dan po
močnejšem poletnem dežju. Tudi med sadikami bučk in v vrstah, kjer je posajena čebula,
raje uporabite ročni kultivator kot motiko.
Koristna zastirka
Je zemlja na vaših gredah gola ali ste se že
navadili na zastiranje? Zastirka učinkovito
zadržuje vlago v zgornjem delu tal, spodbuja
aktivnost mikroorganizmov in preprečuje
pretirano razraščanje plevela. Najboljše je tla
zastreti takoj po sajenju vrtnin, ko je zemlja
še rahla in vlažna. Tla okrog rastlin lahko
zastremo s plastjo zrelega komposta, pokošeno in posušeno travo, slamo ... Koristna je
tudi zastirka iz zelenih delov vrtnin, denimo
listov solate in paradižnika.

Mile zime in toplejše podnebje v
marsikom vzbudi upanje, da bi lahko tudi
v kontinentalnem delu Slovenije gojili
sredozemske rastline. Navsezadnje pri
nas dobro uspevata že sivka in rožmarin.
Tako nas je nedavno poklical bralec Alojz iz
Maribora in vprašal, ali lahko na vrt posadi
granatno jabolko. Primož Brezovec,
strokovnjak iz Zelenega sveta, odgovarja:
“Sorta granatnega jabolka konjski zob je
najbolj primerna za celinski del Slovenije,
prenese temperature do minus 16 ºC.
Kljub vse toplejšim zimam ne drži, da
lahko toplotno zahtevne vrste gojimo
prav v vseh vrtovih v notranjosti Slovenije.
Granatno jabolko posadimo na najbolj
zavetno lego. Izogibamo se mrazišč, kjer
imamo izkušnje z vsakoletnimi pozebami
na trti, kiviju, kakiju. Granatno jabolko je
treba pozimi zaščititi, v poletnem času
pa ni zahtevna vrsta. Ob suši ga je treba
namakati, da preprečimo odpadanje
plodov in sušenje poganjkov. Namakanje
tal okrog rastlin opravimo enkrat
tedensko. Če granatno jabolko gojimo v
loncu, ga zalivamo do štirikrat na teden.
V prekomerno vlažnih tleh moramo biti
z namakanjem pazljivi, saj preobilica
vode povzroči pokanje plodov. Na mladih
poganjkih večkrat opazimo kaparje.”
FOTO: SHUTTERSTOCK

je primeren za manjše in večje vrtove. Z njim
lahko spodrezujemo plevel na vrtnih poteh
in vrtnih gredicah. Tako ustavimo ali upočasnimo rast plevela, ki z vrtninami tekmuje za
vodo in hranila, ter hkrati omogočimo boljše
razraščanje vrtnin."
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Varstvo rastlin
• Poleti preverjamo in pravočasno
ukrepamo, če opazimo napad listnih uši,
zavijačev in drugih škodljivcev na mladih
poganjkih, saj ti zavirajo rast, lahko
prenašajo viruse ter deformirajo listno
površino in plodove. V vrtu ohranjamo
koristne žuželke, kot so: polonice,
trepetavke, tenčičarice ...

Gnojenje
V obdobju, ko se vrtnine na gredah
močno razraščajo, potrebujejo za razvoj
plodov dodatno hrano. Zalivamo jih lahko
z gnojilom, pripravljenim iz koprivnih
listov in poganjkov, ki še nimajo semen.
Kilogram svežih kopriv damo v leseno
ali plastično posodo ali sod (ne smemo
jih dati v kovinsko posodo). Prelijemo z
desetimi litri vode, vsak dan premešamo
z leseno palico, in ko se tekočina preneha
peniti, zrelo prevrelko precedimo in jo
zmešamo z vodo v razmerju 1:10. Poleti s
koprivnim gnojilom zalivamo okolico vseh
rastlin enkrat tedensko.
V času intenzivne rasti in razvoja plodovke in solate potrebujejo več kalcija.
Pri papriki in paradižniku je priporočljivo
listno gnojenje s kalcijem najprej ob pojavu prvih plodov, nato ob njihovi nadaljnji
rasti in naposled še v času prvega obarvanja plodov. Dobro prehranjene rastline
s kalcijem imajo čvrstejše in bolj zdrave
plodove, če pa jim primanjkuje kalcija,
začne trohneti konica ploda, pri solatah
pa listi obledijo, na robovih in medžilnih
prostorih se pojavijo pege.
V vročih poletnih dneh je dodajanje katerega koli hranila treba opraviti v najbolj
hladnem delu dneva, najbolje v zgodnjih
jutranjih urah, da se rastline čez dan
osušijo. Z zgodnjim škropljenjem se izognemo ožigu ali razvoju glivičnih bolezni
zaradi mokrote rastlin.

• Pticam postavimo posode z vodo. Aronijo,
ameriške borovnice in jagode zaščitimo z
mrežo proti ptičem.
• Kitajsko zelje poleti radi napadejo bolhači,
ki naluknjajo liste kapusnic. Manj vabljive za
bolhača bodo vrtnine, pod katerimi je vlažna
zastirka, pa tudi lističi paradižnika, s katerimi
zastiramo tla, jim ne dišijo.
• Sonce povzroči, da se cvetača obarva sivo
ali rumeno. Da bi vrtnina ohranila lepo belo
barvo, ji glavo prekrijemo z obdajajočimi
listi, ki jih zapognemo prek cvetačne glave.
Da bodo listi držali, lahko čez njih navlečemo
najlonsko nogavico – ta učinkovito
ščiti kapusnice pred kapusovo sovko in
kapusovim belinom, ker jim ne dopušča
izleganja jajčec na rastline.
[7]
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Redno gnojenje in odstranjevanje
posušenih cvetov sta pogoj za
dolgotrajno cvetenje balkonskega
cvetja. Če boste na rastlinah opazili
bledenje listov, jim morda
primanjkuje železa.
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Ko poleti sadite vrtnine na prazne
gredice, poskrbite, da bodo skupaj
rasli dobri sosedje. Paprika se dobro
počuti v družbi bazilike, drobnjaka
in kolerabice, špinača ob jagodah,
kapusnicah in krompirju, korenček ob
čebuli, ognjiču in radiču.
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Hruška pred poletno zeleno rezjo
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Hruška po zeleni rezi: krošnja je
osvetljena in bolj zračna, tako
zmanjšamo verjetnost pojava bolezni
in škodljivcev.
FOTO: JASNA MARIN
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"Pred zastiranjem tal pod paradižnikom priporočamo, da odstranite spodnje liste, ki se
dotikajo tal. Debelejša ko je zastirka, bolje bo
zadrževala vlago in manj vode boste porabili
za zalivanje,” razlaga Primož Brezovec. Plast
zastirke je lahko ob zastiranju debela tudi
10 cm. Pod vplivom dežja in zalivanja se bo
sesedla. “Zastirko uporabite pri zelju, a tudi
pri melonah, kumarah, čilijih in drugih plodovkah, saj so te velike porabnice vode in jim
zastirka zelo ustreza.” Organsko zastirko bo
treba večkrat obnoviti.

Glavno rez pri slivah, zlasti tistih, ki rastejo
zelo bujno, opravimo po obiranju plodov.
“Poganjke sliv, ki jih pustimo za rodnost,
prepogibamo pod kotom, da dosežemo
večjo tvorbo cvetnih brstov. Rezi v poletnem
času se lotimo postopoma, saj pregroba
rez izzove ponovno intenzivno rast, kar pa
ni namen omenjene rezi. Vsak teden porežemo le manjši del odvečnih poganjkov.
Drevesa tako zaviramo v prekomerni rasti,
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Zelena rez sadnega drevja
Julija poskrbimo za zeleno rez sadnega
drevja. “Z zeleno rezjo osvetlimo notranjost
krošnje, povečamo zračnost in tako se
zmanjša pojav bolezni in škodljivcev. Zelena
rez poskrbi tudi za večje osončenje, ki izboljša kakovost ter omogoča boljše dozorevanje
plodov in olesenelost poganjkov. Izrezujemo
navpično rastoče bohotivke oziroma vodne
poganjke, pogovorno divjake. Nekaj položnejših poganjkov lahko tudi prepognemo,
ker nam drugo leto že nadomestijo rodni
les,” razlaga Primož Brezovec.
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ker jim z rezjo odvzamemo hrano. Tako skrbimo za bolj umirjeno rast in večji pridelek,”
pojasnjuje sogovornik.

na zgornji tretjini najprej ovijemo z rdečim
trakom. Nato v rdeči pas okoli plastenke zvrtamo od 2 do 4 mm debele luknjice, nikakor
pa ne večjih, sicer bodo mušice pobegnile.
V plastenko nato natočimo mešanico kisa,
vode, soka in vina. Tej mešanici dodamo
še močilo ali dve do tri kapljice detergenta za pomivanje posode. Tekočino v vabi
menjamo na en do dva tedna. Vsebine ne
zlivamo na vrt ali nasad, temveč jo zlijemo
in zakopljemo zunaj vrta,” svetuje Brezovec.
Vabe razobesimo na razdalji osem do deset
metrov, lahko tudi bolj na gosto.

Mušicam nastavimo vabe
Plodova vinska mušica je v zadnjih letih
močno prisotna v vrtovih. “Škodljivec nima
naravnega sovražnika, zato je treba poskrbeti za nastavljanje zadostnega števila vab v
vrtove in nasade. Prekrivanje z mrežo proti
mrčesu je žal drag ukrep, zato v vrtovih
največkrat mreže ne uporabljamo. Lahko
pa si pomagamo s plastenkami. Plastenko

Sprehodite se po naravi in vrtu
ter naberite zelišča, kot to počne
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ZAGOTOVITE SI SVOJ IZVOD
PO TELEFONU 02 23 53 326 ALI
E-POŠTI revije@vecer.com
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Rez in gnojenje žive meje
Konec julija obrezujemo žive meje, ki
potrebujejo rez le enkrat letno. Takšne
so žive meje iz češmina, gabra in bukve.
Rez naj vedno poteka od spodaj navzgor.
Povsem na koncu sledi še rez vrhnjega
dela žive meje. Poteka naj tako, da živa
meja navzgor postaja ožja, ker tako tudi
spodnji listi dobijo zadosti svetlobe za
lepo rast. Zelene žive meje, ki že več
let obkrožajo parcelo, je poleti koristno
pognojiti z magnezijevim gnojilom, da
ohranijo intenzivno barvo. Gnojilo ob
oblačnem vremenu z grabljami vdelamo v
prst in tla temeljito zalijemo.
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Trato poleti kosimo približno enkrat tedensko na višino poletne košnje (pet do osem
centimetrov). Julija trato pognojimo s počasi topnim gnojilom za zelenico. Gnojimo
zjutraj ali zvečer, najbolje tik pred dežjem.
Trato zalivamo ob najhladnejših delih dneva.
Test za preizkus suhosti trate je naslednji:
ko stopimo nanjo, se morajo travne bilke
ob sestopu takoj postaviti pokonci. Če trava
ostane poležana, je čas za zalivanje.
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Konec julija obrezujemo žive meje, ki
potrebujejo rez le enkrat letno. Takšne
so žive meje iz češmina, gabra in bukve.
Trato v poletni vročini raje zalivajte
enkrat tedensko in takrat obilno, da
bodo tla namočena 10-15 cm globoko.
Kako globoko je prodrla voda, lahko
preverite z lopato. S pravilnim
zalivanjem bodo tratne rastline pognale
globlje korenine, trata pa bo bolj zdrava
in odpornejša proti boleznim.

Zeleni dogodki
Botanični vrt Univerze v Mariboru,
Pivola pri Hočah
• 10. julija ob 18. uri: Hortenzije,
strokovno vodenje
• 14. julija ob 17. uri: Zvočna terapija
z gongi
Botanični vrt Tal 2000,
Zgornja Gorica pri Račah
• 22. julija ob 15. uri: Alkimija,
priprava sončnega eliksirja po starem
alkimističnem receptu
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Balkoni in trata
Če poletne dni spremlja zelo močna vročina, ne bo odveč, če rastline zalijemo
zjutraj in zvečer. Balkonskim rastlinam je
treba sproti odstranjevati stare cvetove,
sicer bodo tvorile semena, ki pobirajo
prepotrebno hrano za nove cvetne popke.
Balkonsko cvetje in posodovke je treba
poleti vsak teden pognojiti s tekočim
gnojilom za cvetenje, ki ga dodamo vodi,
zlasti surfinije in milijonski zvončki pa
bodo hvaležni, če liste oskrbimo z listnim
gnojilom, ki vsebuje železo.

Plodovo vinsko mušico, ki je vse
pogostejša tudi na vrtovih, boste
najlažje ujeli z vabo iz plastenke, v
katero nalijete mešanico soka, vode,
vina, kisa in par kapljic detergenta.
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