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Prezračevane fasade

Elektrarna na ključ

Zeleni prsti v aprilu

Strešna okna in svetlobniki

Zanje se običajno odločimo
zaradi estetskih razlogov,
strokovno in tehnično
gledano pa predvsem
zaradi manjše toplotne
obremenitve objekta.

Od papirologije do izgradnje
in priklopa - z lastno sončno
elektrarno lahko postanete
energetsko samooskrbni
in neodvisni od nihanja
cen na trgu.

Prihaja mesec, ki velja za
najbolj muhastega v celem
letu. Prinašal naj bi dež in
napovedal, kakšna bo letina.
Najbolje se bo sproti
prilagajati temperaturam.

Okoli 90 odstotkov časa preživimo
v zaprtih prostorih, a nikar ne
bodimo v temi! Spoznajte novosti
in posebnosti pri elementih,
ki omogočajo kakovosten
zrak in prijetno bivanje.
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Kako shraniti in ohraniti
dragocene učinkovine,
ujete v rastlinah, da se
bomo z njimi krepili
jeseni in pozimi?
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JASNA MARIN
Topla pomlad bo marsikoga spodbudila,
da se z vso vnemo loti dela na zelenjavnem vrtu. Davor Špehar in Primož
Brezovec iz Zelenega sveta priporočata,
da v začetku aprila posadite sadike
zgodnjega zelja, cvetače, brokolija in
ohrovta. "Vmesni prostor med sadikami zelja in drugih kapusnic naj zasede
solata. Ob robove gredic s kapusnicami
lahko v aprilu sejete tudi grah, bob in
nizki fižol. Če vam je vreme nagajalo v
marcu in niste sejali graha ter boba, je
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Zeleni prsti
v aprilu

treba pohiteti in delo opraviti v začetku
meseca. Sejete tudi rdečo peso blitvo in
špinačo, ki jim, ker so sorodnice, namenite ločene gredice," svetujeta strokovnjaka
Zelenega sveta. "Peteršilj in korenček se
sejeta takrat, ko sadimo krompir. Če želite
bolj enakomerno setev, zmešajte seme
korenčka ali peteršilja z redkvico," priporoča Špehar.
Sončnice običajno sejemo od sredine
aprila do sredine maja, sladko koruzo pa

Iz zabojčka prvič prepikiramo
paradižnik, ko se par kličnih listov
izravna. Takrat jih prepikiramo v
majhne multiplošče, nato sledi
pikiranje v večje zabojčke, naposled
pa v lončke, v katerih naj rastejo,
dokler jih po ledenih možeh ne
posadimo na vrt.
Nekateri so to storili že marca,
a tudi začetek aprila je še
primeren za presajanje sadik
zgodnjega zelja, cvetače, brokolija
in ohrovta neposredno na grede.

v drugi polovici aprila. V kot vrta lahko
že posadite topinambur. Tudi nizki
fižol naj dobi svoj prostor v vrtu konec
aprila.
Želite na vrtu imeti šparglje? Špehar
priporoča, da pred sajenjem izkopljete
okrog 30 do 40 centimetrov globok jarek,
ga pognojite s kompostom ali uležanim
hlevskim gnojem, ki ga zadelate v zemljo
z globoko lopato. V jarek posadite sadike,
ki naj si sledijo v razmiku pol metra,
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Dober začetek
za balkonske rastline

Sonja Glavač, agronomka iz podjetja
Vrtko (FloraExpress), poudarja, da je za
presajanje balkonskih rastlin v korita treba
uporabiti kakovosten substrat. “Izberete
lahko univerzalno zemljo za presajanje ali
specialni substrat za pelargonije ali druge
balkonske rastline. V zemljo dodajte še
počasi topno gnojilo, ki bo prehranjevalo
rastline v začetku rasti. Kasneje jih lahko
dognojujete izmenično z vodotopnim
gnojilom za zeleno rast rastlin in gnojilom
za cvet. Če se pri rastlinah pojavi bledica,
jim ob zalivanju dodajte železove kelate.”
Ko korita z rastlinami prestavite na
prosto, jim sprva priskrbite svetlo zavetje,
kjer ne bo direktne sončne pripeke. Pri
postavljanju korit na balkone in okna nikar
ne prehitevajte, saj nizke temperature
zavrejo rast rastlin. “Najbolje je, da se
ravnate po nasvetu naših babic in rastline
prestavite na balkone po ledenih možeh.
Tega se še posebej držimo pri toplotno
zahtevnejših rastlinah.”
Rastline, ki zahtevajo več zalivanja, pa tudi
če vas občasno kak dan ni doma, sadite v
korita z vodno rezervo. “Zlasti na začetku,
dokler se korenine dodobra ne razrastejo,
in tudi kasneje bo vsakih nekaj dni treba
zaliti zemljo po vsej površini korita in ne
samo v rezervoar, da se zemlja pretirano
ne presuši,” še svetuje Glavačeva.
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razdalja med vrstami pa naj bo dva metra.
Korenine temeljito zagrnite.
Sejančki paradižnika, paprike in jajčevcev,
ki rastejo v rastlinjaku ali na okenski polici,
potrebujejo sončno in zračno rastišče.
[3]

Si tudi vi želite bujnega cvetja,
kot ga poznate iz otroštva? White
angel s polnimi cvetovi spada
v nabor pelargonij, kakršne
so imele naše babice.
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Novogvinejka serije magnum se
ponaša z močno in bujno rastjo ter
izredno velikimi cvetovi.
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Za vroče balkone bodo prava
izbira dipladenije, ki jih najdemo
v rdeči, rožnati in beli barvni
različici.
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Verbene z lobelijami in potunijami takšno preizkušeno kombinacijo treh
rastlin v enem lončku bodo ponujale
nekatere vrtnarije po Sloveniji.
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Imate raje okrasno listje kot cvetove?
Potem vas morda prepričajo okrasne
koprive, ki jih bodo ponekod ponujali
kot confetti garden kombinacijo. To
pomeni, da bodo v enem lončku tri
sortne različice.

Aprila je čas, da jih prepikirate. Ob vsakem
pikiranju in sajenju jih posadite nekoliko
globlje kot prej, da tako spodbudite razvoj
močnejših korenin.
Enoletna zelišča, kot so komarček, boreč,
kreša, rukvica, lahko zdaj sejete na prosto,
posejte tudi dvoletna zelišča, kot so
peteršilj, kumina, žličnik, tolščak.
Modno cvetje na balkonih
Toplo in sočno vreme je pri slovenskih
vrtnarjih blagodejno vplivalo na rast
balkonskega cvetja, ki ga bomo v drugi
polovici meseca sadili v korita. Katere
okrasne rastline bodo letos aktualne
v balkonskih nasadih? Sonja Glavač iz
podjetja Vrtko razmišlja takole: "Tisti, ki
še ne veste, kako bi kombinirali rastline za
balkonske zasaditve, lahko izberete med
preizkušenimi vrtnarskimi kombinacijami,
kjer boste že v enem lončku našli tri
različne sadike, ki jih imenujemo confetti
garden."
Pri "trojčku v lončku" boste po besedah
Glavačeve lahko izbirali med barvitimi
kombinacijami milijon zvončkov, se
morda odločili za verbene v kombinaciji z
bidensom. Ljubiteljem milejših odtenkov
bodo bliže verbene nežnejših barv v
kombinaciji z lobelijami in potunijami. Za
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vse, ki so jim pri srcu rastline z barvitimi
listi, bodo zanimive kombinacije okrasnih
kopriv.
"Vedno aktualne so tudi petunije, ki
navdušujejo z barvno raznolikostjo.
Pri vrtnarjih boste lahko izbirali med
enobarvnimi kompaktnimi potunijami.
Nekoliko bujnejša je sweetunia miss
marvelous, ki se ponaša z elegantnimi
temnimi cvetovi z belo obrobo. Z
raznolikostjo barvnega vzorca navdušujejo
dvobarvne petunije peppy, ki spominjajo
na barvite sladkorne palčke. Priljubljena
stara znanka je petunija amore queen
of hearts in zasanjana kot zvezdno nebo
petunija surprise funky purple, ki jo
odlikuje zelo bujna rast.
Za ljudi, ki so zelo malo doma ali
imajo manj časa za zalivanje, pri Vrtku
priporočajo, da v balkonska korita posadijo
pelargonije. "Ker so vselej modne in
izredno trpežne. Odlično bodo uspevale
tudi na vročem soncu, cvetele pa bodo še
pozno v jesen. Poleg enostavnih izberite
tudi tiste s polnimi cvetovi. Tiste iz serije
Big 5 so takšne, kot so jih poznale naše
babice," pojasnjuje Glavačeva.
So vam všeč pokončne in nekoliko
drugačne pelargonije? Potem izberite
srednje visoke pelargonije brocade z
obarvanimi listi. "Brocade cherry night
ima temne liste in rdeče cvetove, brocade
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fire pa zelene liste, na sredini rjave in
svetlo rdeče cvetove. Za vroče balkone
bodo prava izbira dipladenije. Rdeče, roza
in bele. Dipladenija je sicer občutljiva za
mraz, zato nikar ne hitite s selitvijo rastlin
na prosto. Najbolje je počakati na ledene
može sredi maja, ko pregovorno minejo
nevarnosti nizkih temperatur," priporoča
Glavačeva.
Sadno drevje in jagodičje
V aprilu je primeren čas za sajenje sadnega
drevja, jagodičja in trsnih cepljenk, razlaga
Primož Brezovec iz Zelenega sveta. "V
korita na balkonih posadite posebne
sorte mesečnih jagod, lončne maline
in robide. Sadno drevje in jagodičje
pognojite z dušičnimi gnojili za rast. Če ste
narezali cepiče sadnega drevja v obdobju
mirovanja, je zdaj čas za spomladansko
cepljenje." Sproti preverjajte tudi, ali so
se v sadnem vrtu pojavili kakšni škodljivci,
in takoj ukrepajte, pozornost bo treba
nameniti možnim pozebam in posamezna
bolj občutljiva mlada drevesa fig, kakija in
kivija zaščititi.
Čiščenje med trajnicami
V začetku aprila porežite vse odmrle dele
trajnic in odstranite posušene veje drevnin.
April je primeren tudi za delitev nekaterih
trajnic, kot so hoste, preden poženejo,
ali pa jegliči po cvetenju. Po potrebi na
okrasnem vrtu v tla vkopljite kompost
ali uležan hlevski gnoj. V drugi polovici
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Petunija peppy sunset z edinstveno
barvitostjo spominja na barvite
sladkorne palčke.
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Nepogrešljive poletne lepotice
so novogvinejske vodenke, ki se
odlično obnesejo tako na soncu kot
v senci. Novost letošnje sezone je
novogvinejka z valovitimi cvetovi
roller coaster hot pink.
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V aprilu je primeren čas za sajenje
trsnih cepljenk sadnega drevja in
jagodičja. Drevje in trta, cepljeni
na počasi rastoče podlage, bodo
uspevali tudi v posodah.

meseca že lahko sadite poleti cvetoče
čebulnice in gomoljnice.
Prav tako spomladi pognojite drevnine
in grmovnice. Aprila nove poganjke
kovačnikov in srobotov privežite na oporo.
Počasi lahko že pričnete setev trpežnejših
enoletnic na prosto. Forzicija je zdaj v
polnem razcvetu, a po cvetenju jo lahko
mirno porežete.
Tople dneve lahko izkoristite za presajanje
vseh vrst lončnic in posodovk - slednje
postopoma privajajte na življenje na
prostem. Pri presajanju pazite, da bo
rastlina posajena enako globoko ali
zgolj kak centimeter globlje kot prej,
z gnojenjem pa počakajte vsaj kakšen
mesec.

