VRT IN DOM

Globoko rahljanje
za manjše težave s križem
Se sprašujete, kako pripraviti vrtna tla brez
»štihanja« in težkih naporov? Predlagam,
da jih to leto pripravite samo z globokim
rahljanjem, saj tako pozitivno vplivate na talne
organizme in izboljšate kakovost tal. Ugotovili
boste, da bo delo opravljeno 2- do 3-krat hitreje
kot v primeru težkega obračanja zemlje.
Za enostavno in hitro delo vam bodo hvaležne
roke in hrbtenica.

N

a domačem vrtu je tla najlažje pripraviti z globokim
rahljanjem z različnimi vilami. Na lahkih peščenih tleh delo
opravimo takoj, ko se tla primerno
osušijo. V osrednji Sloveniji je to lahko že v začetku marca, v višje ležečih predelih nekoliko kasneje. Na
obalnem območju je v primeru sončnega vremena delo opravljeno že v
februarju. Z delom ne hitimo in
vedno počakamo, da so tla primerno suha. Pri globokem rahljanju se
zemlja drobi v drobno grudičasto
strukturo takrat, ko je primerno suha. Zemlje, ki se oprijema orodja in
obutve, ne obdelujemo.
Priporočljivo je, da zemlje ne obračamo, pač pa samo globoko rahljamo. Če za gnojenje uporabljamo
hlevski gnoj, ga dodamo v oktobru
in vdelamo v tla. Grude zemlje tako
obdela že zimski mraz, spomladi pa
jih samo globoko rahljamo. V primeru gnojenja s kompostom in kupljenimi organskimi gnojili pred globokim rahljanjem gnojilo potrese-

mo po površini in začnemo rahljati.
Tako bo organsko gnojilo ostalo v
zgornjem sloju tal. Tam je tudi najbolj koristno in rastlinam dostopno.
Pri klasičnem »štihanju« se pogosto
dogaja, da se gnojilo zakoplje globoko v tla in rastlinam nekaj časa ni
dostopno.

Rahljamo, a pazimo na hrbtenico
Uporabljamo vile, ki razbremenijo
hrbtenico in roke. Inovativne ruske
vile so lahke za delo, zato jih brez
težav premikamo po vrtu. Vile dvignemo in jih z nogo potisnemo v tla
ter z eno ali obema rokama potegnemo držalo nazaj. Postopek ponavljamo, dokler ne končamo globokega rahljanja. Delamo lahko z
levo in desno roko. Po potrebi roki
zamenjamo. Stojimo pokončno, tako hrbtenica ni obremenjena, saj za
delo porabimo manj moči. Orodje je
še posebno primerno za tiste vrtičkarje, ki jim »štihanje« predstavlja
težko obremenitev hrbta in rok. Tako bomo delo opravili z veliko manj
napora. Tudi bolečine v križu bodo
preteklost, saj zemlje ni treba premetavati. Še lažje bo, če bomo zajeli manj zemlje. Tako bomo tla globoko rahljali, pozitivno vplivali na
talne organizme ter izboljšali kakovost tal.

STEBRIČASTE SORTE
JABLAN IN ČEŠENJ
Stebričaste jablane in češnje
največkrat sadimo na manjše
vrtove in atrije. Z njimi lahko
tvorimo tudi užitno živo mejo.
Stebričasto sadno drevje ne raste
v širino. Zato jablane in češnje
sadimo na razdaljo 0,5 m v vrsti.
Rastline v rasti razvijejo osnovno
deblo, iz katerega izraščajo rodni
kratki poganjki. Samooplodna
sorta stebričaste češnje sylvia
je zelo ozke rasti, v višino zraste
največ do 4 m. Plodovi so rdeči,
sočni in sladki, obiramo jih v
začetku julija, kar jo uvršča med
poznejše sorte. Stebričaste
jablane sorte greencats in
redcats so zaradi odpornosti proti
boleznim primerne za ekološko
pridelavo. Sorte redcats rodijo
temno rdeče plodove od
sredine septembra naprej.
Plodovi so odličnega okusa in se
dobro skladiščijo. Druga
odporna sorta stebričaste jablane
je greencats. Plodovi so čvrstega
mesa, sijoče zeleni, aromatični in
sočni, obiramo jih od sredine
septembra naprej.
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