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Poslovne nepremičnine

Preveč smo v zaprtem

Zeleni prsti

Čas za fasado

Iščete poslovni lokal
v Mariboru? Trenutno je
veliko povpraševanje za
manjše poslovne lokale
v središču mesta in naTeznu.
Kaj pa ponudba?

Bivanje in delo v zaprtih
prostorih, vožnja
v avtomobilu - vse to nas
ločuje od narave in lahko
izzove težave. Kaj storiti
za boljše zdravje?

Kljub bogastvu pridelka,
ki ga sproti spravljamo
za ozimnico, še vedno
lahko sejemo in sadimo
nekatere vrtnine in
okrasne rastline.

Ko načrtujete izvedbo ali
obnovo fasade, je treba
razmišljati, kako boste odeli
vsak del oboda stavbe, če
ne želite tvegati nastanka
toplotnih mostov.
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ZELENI PRSTI V SEPTEMBRU
Daljše noči že prinašajo temperaturno osvežitev in večje veselje do opravil
na prostem. Kljub številnim pridelkom, ki jih sproti spravljamo za ozimnico,
je septembra čas za setev in sajenje nekaterih vrtnin in okrasnih rastlin.
JASNA MARIN
Spravljate plodove, ki so zrasli na vrtu, v
klet in jih vlagate v kozarce ter obenem
razmišljate, kaj bi še lahko sadili na prazne grede, da boste jeseni lahko dalje
uživali slastno hrano z domačega vrta?
Septembra sejemo motovilec, špinačo,
prezimne in krhkolistne sorte solate,
rukolo pa vse leto, pomembno je le, da
je temperatura tal višja od pet stopinj
Celzija. Sadimo lahko še sadike blitve,
do sredine septembra pa še sejemo
redkvico, ki jo bomo lahko pobirali čez
dober mesec. Čebulček sadimo od konca
septembra - če bi to storili prej, bi čebula
razvila več korenin in manj listov. Sadimo
lahko tudi sadike radiča.
Da vrtne grede, s katerih smo spravili

pridelek, ne bi ostale prazne, nanje posejemo rastline za zeleno gnojenje - oljno
ogrščico, volčji bob, ajdo ... Naštete rastline se ob prvem mrazu poležejo po gredah
ter zaščitijo prst in mikroorganizme pred
UV-žarki in izsušitvijo. Spomladi, ko jih
podkopljemo, pa prst oskrbijo s pomembnimi hranilnimi snovmi.
Kdaj so semena zrela
Na domačem vrtu lahko pridelamo obilo
različnih semen zelenjadnic in okrasnih
rastlin. Pogoj za to, da bodo semena kakovostna, je, da jih pobiramo z zdravih in
vitalnih rastlin. Vselej poiščimo rastlino, ki
je najlepša in najbolj zdrava, obolele rastline
pa pustimo pri miru, saj če poberemo denimo seme solate, ki pred tem ni izoblikovala

lepe glave, potem tudi potomci ne bodo
skladnih oblik in bo pridelek zelo boren.
Vsak cvet ali plod po svoje pokaže, da je
zrel. Fižol je zrel takrat, ko se stroki na
rastlini posušijo in začnejo pokati. Buče,
kumare, lubenice in melone so praviloma
zrele takrat, ko jim lupina otrdi in pecelj
opluteni. Pri kumaricah je tako, da če želimo priti do semena, eno kumarico pustimo
na rastlini, druge pa porežemo, da rastlina
ne bo poganjala novih plodov. Buče lahko
pustimo zoreti na vrtu in jih takrat, ko so
zrele, otrebimo in semena posušimo na
zračnem mestu. Paprike so zrele takrat, ko
dobijo barvo, ki je tipična za zrel plod (rdeča
ali oranžna). Paradižnik je zrel, ko je na otip
mehkejši in se ob pritisku nekoliko udre.

[2]

Čiščenje in spravilo semen
Pri rastlinah, ki imajo okrog semena mehko,
sluzasto tkivo, kot denimo paradižnik, je
semena zrelega ploda priporočljivo dati v
stekleno posodo, napolnjeno z vodo, in jih
tam pustiti čez noč. Do naslednjega dne
se sluzasta snov loči od semen, nato jih na
cedilki speremo s čisto vodo, jih damo na
kuhinjsko krpo in malce osušimo, potem
jih nasujemo na mrežico ali krožnik in še
dva tedna sušimo v zračnem prostoru pri
sobni temperaturi, preden jih spravimo v
papirnate vrečke ali kuverte, na katere napišemo vrsto in sorto rastline, katero seme
smo posušili in shranili. Kuverto s semeni
spravimo v hladen prostor (denimo v hladilnik). Da do semen ne bi prišla vlaga, lahko
kuverto s semeni damo v plastično vrečko
in vanjo nasujemo nekaj semen riža, riževa
zrna namreč nase potegnejo vlago. Seveda
vseh semen ne moremo spraviti v hladilnik,
zlasti če je majhen, zato bo zanje večinoma
pravšnji suh in temen prostor s temperaturo
od 15 do 18 stopinj Celzija. Da ne bi zraven
prišli žužki in molji, damo med vrečke s
semeni suhe lovorjeve liste.

vsakič svežega, pripravimo tako, da eno do
dve čajni žlički posušenih cvetov prelijemo
z 250 mililitri vrele vode in pokrito pustimo stati deset minut, nato precedimo.
Priporočeno je popiti dve skodelici takega
čaja dnevno. Rmana ne pijemo dlje kot šest
tednov, potem kuro prekinemo za najmanj
štiri tedne. Nosečnicam in doječim materam odsvetujejo uporabo rmana.
Sadni vrt je bogat
Septembra se posvečamo obiranju jabolk,
hrušk in namiznega grozdja. Primož
Brezovec iz Zelenega sveta svetuje, da plodove zlagamo v klasične lesene gajbice, ki
jih obložimo z lepenko ali brisačo, da se ne
poškodujejo. "Plodov nikoli ne pretresamo,
temveč jih previdno zlagamo. Nekateri plo-

Dragoceni rman
V začetku meseca sejemo peteršilj in žličnik.
Ko dozorijo semena janeža in komarčka, jih
pobiramo in shranimo v papirnatih vrečkah.
Na travnikih septembra najdemo veliko
rmana. Cvetove navadnega rmana lahko
naberemo za čaj, ki poživlja krvni obtok,
poleg tega mu v naravnem zdravilstvu pripisujejo, da celi rane, spodbuja delovanje
ledvic, čisti kri, znižuje visok krvni tlak,
odpravlja mastno kožo, pomaga pri vrtoglavici, migreni, slabosti ... Čaj, ki ga skuhamo
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dovi so bolj, drugi manj odporni za odtiske.
Plodove obiramo tako, da jih rahlo nagnemo, preden jih odtrgamo. Tudi daljši nohti
lahko poškodujejo plod. Vsaka najmanjša
poškodba hitro povzroči gnitje," opozarja
Brezovec.
O tem, kako utrgamo sadje, pa pojasnjuje, da obiramo vedno s pecljem in da za
ozimnico ali krajše skladiščenje odberemo
samo zdrave plodove. "Letošnje leto so bila
sadna drevesa izjemno obložena s plodovi,
a žal je marsikje primanjkovalo sončne osvetlitve, veliko padavin pa je povzročilo več
gnilobe in drugih bolezni. Kakovost jabolk
in hrušk je posledično slabša," poudarja
sogovornik. So pa vrtovi te dni polni plodov
sadnega grmičevja. "Od jagodičastega
FOTO: ZELENI SVET
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Primož Brezovec iz Zelenega sveta
svetuje, da na vrt posadimo
debeloplodni rumeni dren, ki bogato
rodi, plodovi pa so izjemno zdravi,
saj vsebujejo veliko vitamina C.
Zagotovo ste že slišali rek, da je
nekdo zdrav kot dren.
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Rukola, ki jo lahko sejemo vse leto,
je odličen izvor klorofila in drugih
sestavin, ki delujejo kot čistilec krvi
in jeter.
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Drenulje, kot imenujemo plodove
drena, so odlične za marmelado.
To lahko pripravimo tudi v kombinaciji
z jabolki.
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Jabolka zlagamo v klasične lesene
gajbice, ki jih lahko obložimo
z lepenko ali brisačo, da se sadeži
ne poškodujejo.
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Cvetove navadnega rmana lahko
naberemo za čaj, ki poživlja krvni
obtok, spodbuja delovanje ledvic, čisti
kri, znižuje visok krvni tlak. Umivanje
s čajem pomaga pri odpravljanju
mastne kože.
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Dobro posušena semena najboljšega
jesenskega pridelka spravimo
v hladen prostor, s temperaturo
okrog 15 stopinj Celzija. Da ne bi zraven
prišli žužki in molji, damo med vrečke
s semeni suhe lovorjeve liste.

Škodljivci in bolezni na sadnih rastlinah
Stalna rosa in vlaga v avgustovskih nočeh
sta marsikje v sadnih vrtovih povzročili glivične okužbe na listih in plodovih občutljivejših sadnih sort. "Pri občutljivih sortah jablan
je že avgusta precej viden jablanov škrlup
na listih in plodovih. Na plodovih se pojavljata tudi mušja pegavost in sajavost. Na
koščičarjih se pojavljata listna luknjičavost
in listna pegavost. Določene sorte češenj
so zaradi listne pegavosti že konec avgusta
ostale brez listja, kar neugodno vpliva na
dozorevanje lesa in povzroča druge težave.
Med zorenjem plodov je treba biti zelo pozoren na večjo prisotnost sršenov v krošnjah
dreves. Za ekološko varstvo skrbimo vse
leto. Predvsem se držimo pravila, da vedno
sadimo čimbolj odporne sorte in skrbimo za
vse potrebne gojitvene ukrepe. Za varstvo
rastlin pred boleznimi in škodljivci se vedno
posvetujemo v kmetijskih lekarnah," razlaga
sogovornik iz Zelenega sveta.

Železne kačice
V uredništvo smo prejeli vprašanje bralke
Jasne iz Maribora, ki piše takole: “Ob
koncu poletja se je pri nas na Studencih
znova pojavilo večje število železnih kačic,
ki plezajo po severnem delu fasade.
Res jih je ogromno, pometem jih za celo
smetišnico. Tudi sosedje se pritožujejo, da
jih imajo cel kup. Kako naj se jih znebimo?
Vnaprej hvala za odgovor in lep pozdrav.”
FOTO: SHUTTERSTOCK
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sadja zorijo kasnejše sorte malin. Odlična
sorta dvakrat rodne maline je erika. Zdaj
zorijo tudi goji jagode, rakitovec, aronija in
poznejše sorte ameriških borovnic. Prav tako
obiramo septembrske sorte drobnoplodnih
bavarskih kivijev." Nekoliko manj zastopan
v vrtovih je rumeni dren. "Iz sort debeloplodnega rumenega drena lahko pripravimo
zelo dobro marmelado, zato je za ljubitelje
domačih vložnin odlična sadna rastlina,"
zagotavlja Brezovec.
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Železne kačice so stonoge, ki v zemlji
presnavljajo odmrlo organsko snov in
ustvarjajo humus. So torej koristne
vrtne živalce, ki jih ni treba odstranjevati.
Problem nastane, ko se pretirano
razmnožijo, to je običajno takrat, ko je dalj
časa mokro vreme. Marie-Luise Kreuter v
knjigi Boivrt priporoča, da površine, kjer
ne želimo, da bi se sprehajale železne
kačice, poprašimo s kaminsko moko.
Pri klubu Gaia pa svetujejo, da če so kačice
na ali v hiši, poškropite kote in razpoke,
kjer lezejo ali se zadržujejo, z univerzalnim
insekticidom z razpršilko.
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Preizkušene sadne novosti
Letos smo na vrtovih srečevali več zanimivih sadnih rastlin. Najzanimivejše so tiste,
ki so se dobro obnesle. "Odlično lončno
malino Ruby Beauty smo spoznali lani, letos
pa je pravi hit njena še izboljšana različica
s sortnim imenom Yummy, ki obrodi na
istoletnem poganjku, kar pomeni, da nam
ni treba čakati na pridelek do naslednjega
leta. Pridelek je za tako majhno rastlino zelo
bogat. Rastlina zraste le 45 centimetrov in jo
lahko sadimo v lonce in celo cvetlična korita.

sorta lončne robide Purple Opal, ki nima
trnov in kljub majhnemu grmičku obrodi
veliko sočnih črnih robid. Zaradi kompaktne
rasti je odlična za gojenje v loncih na balkonu in terasi. Vsako leto jo dognojimo in
postavimo na sončno mesto. Lončno robido
obiramo julija in avgusta.

Za visečo robido je prišla še nizka grmasta

Zanimiva novost je pisanolistna ameriška
borovnica z mladimi rožnatimi listi, ki kasneje postanejo zeleno-beli. Ker je eden od staršev tega križanca priljubljena sorta Bluecrop,
tudi pisanolistna ameriška borovnica bogato
obrodi. Potrebuje kisla tla, in ker je nizka, jo
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Yummy je malina, ki obrodi na
istoletnem poganjku. Rastlina zraste
le 45 centimetrov in jo lahko sadimo
v lonce in celo cvetlična korita.
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Da bi zimzelene grmovnice in drevesa
dobro uspevali na vrtu, bo pred
nakupom treba preveriti, ali so
rastline zdrave in ali imajo dovolj
močan koreninski sistem.
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Septebmra sejemo trato. Če so na
zelenici prazne zaplate, bo treba
zemljo obdelati in zrahljati, nato pa
izbrati ustrezno tratno mešanico
za posamezno rastišče.

Zeleni dogodki
Botanični vrt Univerze v Mariboru, Pivola
pri Hočah

Botanični vrt Tal 2000, Zgornja Gorica pri
Račah

• 6. septembra ob 17. uri: delavnica
SHRANJEVANJE PRIDELKOV – kisanje in
fermentacija

• 2. septembra ob 15. uri: KROMPIR,
predstavitev rastline, Parzivalov krompir iz
žerjavice, druženje ob ognju

• 13. septembra ob 17. uri: predavanje
AMERIŠKE BOROVNICE, IZBIRA SORT IN
NEGA z Boštjanom Krenom

• 9. septembra ob 15. uri: IZDELKI IZ
RAZLIČNIH SEMEN IN PLODOV, otroška
delavnica

• 15. septembra od 9.30 do 18. ure:
• 16. septembra ob 15. uri: RAZSTAVA SEMEN
FESTIVAL DOBREGA POČUTJA s predavanji
IN PLODOV iz botaničnega vrta in okolice
in praktičnimi prikazi vadb za odrasle in z
• 23. septembra ob 15. uri: RAZSTAVA GOB,
delavnicami za otroke. Na stojnicah boste
predava Anton Poler
našli čebelarske pridelke, naravno kozmetiko,
izdelke iz konoplje, zeliščne izdelke.
• 30. septembra ob 15. uri: KOSTANJ,
predstavitev rastline, kostanjev piknik ob
• 19. septembra ob 17. uri: OBIRANJE
zaključku sezone
PRIDELKOV. Praktični prikaz bo vodila Simona
Trčak Zdolšek, strokovnjakinja kluba Gaia.

Mozirski gaj - park cvetja, Mozirje

• 27. septembra ob 17. uri: TEHNIKE REZI
DREVES IN GRMOVNIC, praktični prikaz bo
vodila Karin Bejo.
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• 21. september-7. oktober: RAZSTAVA BUČ
in jesenskega sadja. Takrat bo v parku
cvetja tudi tehtanje najtežjih buč.

lahko gojimo tudi v večjem loncu," zagotavlja Primož Brezovec.
Sajenje čebulnic in zimzelenih rastlin
Konec poletja in v začetku jeseni na grede
sadimo čebulice narcis, hijacint, tulipanov,
krokusov, anemon in zvončkov. Sadilna
jama naj bo dva- do trikrat globlja od višine
čebulice. Zlasti tulipani so prava poslastica
za voluharje, zato bo najbolje, da jih sadimo
v grede, ki so znotraj obložene z zaščitno
mrežico iz nerjavnega jekla.
Septembra sadimo tudi zimzelene drevnine. Da bi se zimzeleni grmički zagotovo
prijeli, bo pred nakupom treba preveriti, ali
so rastline zdrave in ali imajo dovolj močan
koreninski sistem. Če so korenine čvrste in
se z njih ne vsuje zemlja, potem ima rastlina
odlične možnosti, da se bo dobro vrasla v
tla. Pri sajenju je priporočljivo izkopati zelo
veliko sadilno jamo, ta naj bo vsaj še enkrat
večja od volumna koreninske grude. Vanjo
lahko nasujemo uležan hlevski gnoj, nikakor

pa ne svežega gnoja, ker bi ta zažgal korenine. Če nimamo uležanega gnoja, lahko namesto tega uporabimo kompost. Na vrh damo
kakovostno zemljo oziroma zemljo od izkopa.
Vse skupaj fino potlačimo z nogo in tako
pripravljeno sadilno jamo temeljito zalijemo
z eno do dvema velikima zalivalkama vode.
Zatem v vodo postavimo rastlino, korenine
zasujemo z zemljo in z nogama potlačimo, da
med koreninami ne ostane zrak.
Trata brez polsti
Na starih tratah se lahko pojavi polst, ki
je sestavljena iz plasti odmrlih rastlinskih
delov. Taka polst onemogoča prodiranje
vode v tla in tako se pod njo lahko razvijajo
bolezni in razrašča plevel. Odstranjujemo jo
jeseni z nožastimi grabljami, lahko pa tudi
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s tršimi pahljačastimi grabljami. Plevel, ki
se prav tako rad razrašča na trati, odstranjujemo ročno z izrezovanjem ali kemično.
Najmanj plevela se pojavlja na tratah iz
zvitkov, položenih na ustrezno pripravljeno
podlago.
Če se lotevate sejanja trate, bo sredi septembra posejana do zime ravno prav velika, da bo zlahka prestala hladne mesece.
Vendar je treba izbrati ustrezno mešanico
za posamezno rastišče, pri čemer nam bodo
najlaže svetovali v specializiranih vrtnih centrih. Posejano površino je najbolje prekriti s
koprenasto pokrivalko, ki prepreči semenom
plevelov, da bi z vetrom pristala na naši trati.
Ko trava vzklije in zraste približno dva centimetra, kopreno odstranimo. Trato po setvi
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vsak dan zalijemo, da se korenine globoko
razrastejo.
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