


Pozdravljeni, 

pred vami se nahaja prenovljena in posodobljena e-knjiga z nekaterimi najbolj branimi članki 
na portalu Zeleni svet. V knjigi boste našli naših 20 popularnih vsebin vključno s tabelami in 
slikami. 

Vkolikor boste e-knjigo brali na računalniku, kliknite na povezave za ogled celotnega članka, 
ki večinoma vsebujejo tudi video prispevek. E-knjigo si lahko tudi natisnete in jo prebirate 
kjerkoli, vendar v tem primeru ogled videa ne bo mogoč. 

Če še niste prijavljeni na naše brezplačne e-novice vas vabimo tudi, da obiščete spletno stran  
zelenisvet.com in se prijavite. Spremljajte nas lahko na facebook strani in youtube kanalu, 
tako boste redno obveščeni o vseh aktualnih vrtnih opravilih.

Uživajte v branju in obilo vrtnarskih uspehov!

Ekipa Zeleni svet (od leve proti desni): Primož Brezovec, Davor Špehar in Igor Donkov.

http://zelenisvet.com/
https://www.facebook.com/Zeleni-svet-468788239803308/
https://www.youtube.com/channel/UCp0d7rZ7mdol3ULfoMhO8Fg/?sub_confirmation=1
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Gojenje paradižnika

V zrelem paradižniku je veliko koristnih snovi, ki jih imenujemo antioksidanti. Ti so v naši prehrani nujno potrebni, 
saj nase vežejo veliko škodljivih snovi.

Gojenje sadik paradižnika
Setev za sadike opravite v od druge polovice februarja naprej, zadnji rok setve je polovica marca. Sadika 
paradižnika se razvija 60 do 70 dni, če v času kalitve ne zagotovimo temperature okrog 25 °C pa tudi več. Čas za 
pikiranje nastopi, ko se klični listi postavijo v vodoravni položaj. Za setev uporabite substrate za setev in pikiranje.

Čas, globina in razdalja sajenja paradižnika
S sajenjem plodovk je v osrednjem delu Slovenije je treba počakati, do sredine maja. Takrat se dnevne 
temperature gibljejo pod 20 °C, nočne pa ne padejo pod 10 °C. Težave, ki nastanejo če prehitevamo optimalen 
čas sajenja paradižnika si preberite v članku, prve težave na paradižniku in ostalih plodovkah.

Če paradižnik presajamo v prehladno zemljo ali sadik pred presajanjem ne utrdimo primerno, prvi cvetovi 
odpadejo oziroma se sploh ne oblikujejo. Pridelek torej ne bo bolj zgoden, lahko je celo poznejši. Enako velja, če 
presajamo prevelike sadike. Sadike presajamo do prvih listov, da bodo korenine sposobne najti čim več vode in 
hranil. Pri cepljenih sadikah pazimo, da je cepljeno mesto nad zemljo. Sadike paradižnika sadimo 50 cm narazen 
v vrsti in 70 cm narazen med vrstami. Za paradižnik v rastlinjaku in cepljene sadike naj bo sadilna razdalja vsaj 
20 cm večja.

Gnojenje in dognojevanje paradižnika
Za osnovno gnojenje uporabite hlevski gnoj, kompost ali kupljena organska gnojila. Ker organska gnojila vsebujejo 
premalo kalija gredico pognojite tudi s kalijevimi gnojili, uporabna je tudi gabezova zastirka ali dognojevanje z 
gabezovo prevrelko, ki vsebuje veliko kalija.

Za dognojevanje v trgovinah kupimo izvlečke iz alg ali pripravke, ki vsebujejo aminokisline. Uporabljate jih 
redno, vsaj enkrat tedensko v maju, juniju in juliju, kasneje pa po potrebi. Ko je zelo vroče, moramo rastlinam v 
rastlinjaku takoj, ko so nastavljeni prvi plodovi, zagotoviti tudi dovolj kalcija. Dodajamo ga preko listov v obliki 
listnih gnojil, nekaj kalcija paradižnik dobi tudi z mlekom ali sirotko, ko rastline varujete pred boleznimi.

Kaj sadimo in sejemo ob paradižnik?
Spomladi med paradižnik sadite solato, jeseni pa motovilec ali špinačo. Kapucinka, ognjič, meta in bazilika 
uspešno delujejo proti boleznim in škodljivcem. Poleg paradižnika se dobro počutijo tudi nizek fižol, bučke, 

Paradižnik sodi med najbolj priljubljene vrtnine v 
domačih vrtovih. Če želite uživati slastni domač 
paradižnik upoštevajte osnovna pravila za gojenje 
paradižnika, ki smo vam jih posredovali v nadaljevanju 
članka.

Celoten članek:
http://zelenisvet.com/gojenje-paradiznika

http://zelenisvet.com/
http://zelenisvet.com/gojenje-paradiznika/
http://zelenisvet.com/gojenje-paradiznika
http://zelenisvet.com/gojenje-paradiznika
http://zelenisvet.com/prve-tezave-na-paradizniku-papriki-kumarah-ostalih-plodovkah/


www.zelenisvet.com- 2 -

sladka koruza, bob, čebula, česen, drobnjak, por, radič, redkvica, zelena,  endivija, korenček, peteršilj, špargelj, 
cvetača in črna redkev.

Slabi sosedje paradižnika
Slabi sosedje paradižnika so grah, sladki komarček, zelje krompir. Sorodniki paradižnika (razhudniki) so paprika, 
čili, jajčevec in krompir, zato je treba paziti, da na isto gredico oz. isto mesto te rastline ne pridejo pogosteje kakor 
vsako tretje leto.

Bolezni paradižnika
Paradižnik najpogosteje ogrožajo bolezni kot so paradižnikova plesen, uvelost paradižnika, alternarijska pegavost. 
Največ težav s krompirjevo plesnijo, zaradi katerih 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. Več o boleznih zaradi deževnega poletja preberite v 
članku: http://zelenisvet.com/vrt-tezave-dezevno-poletje.

Bolj odporni so hibridi, cepljene sorte plesen napade nekoliko kasneje, ker so močnejše in črpajo več hranil, same 
rastline pa niso odpornejše. 

Manj težav bo, če redno odstranjujete zalistnike in skrbite za krepitev rastlin. V trgovinah lahko kupite pripravke 
iz izvlečkov njivske preslice, sojinega lecitina, česna ali iz naravnih glin. Sami si lahko pripravite izvlečke koprive, 
regratovih cvetov in cvetov ognjiča, ki ravno tako krepijo rastlino. Iz kamilic, rmana, cvetov regrata in cvetov 
ognjiča pa si skuhate čaj in z njim škropite paradižnik. Mešate lahko tudi mleko in vodo v razmerju 1:1.

Škodljivci paradižnika
Najpogostejši škodljivci so strune, bramorji, uši, bele mušice.

Spravilo in zalivanje paradižnika
Paradižnik je velik porabnik vode, zato ga na vrtu redno in globoko namakajte. Uredite si lahko kapljično 
namakanje ali ob sadike v zemljo postavite plastične steklenice, ki jim odrežete dno in skozi odprtino zalivate 
sadiko. Zalivanje opravite vsaj dvakrat do trikrat na teden.
Paradižnik je najkoristnejši, če ga uživamo svežega. Obiramo ga v suhem vremenu, ko so plodovi zreli. Zeleni 
plodovi vsebujejo solanin, ki je v večjih količinah strupen. Zelene plodove lahko obiramo samo jeseni, ko plodovi 
na prostem ne zorijo več, saj dozorijo tudi v notranjih prostorih.

Celoten članek:
http://zelenisvet.com/gojenje-paradiznika

Krompirjeva plesen na paradižniku. Zalistnike redno odstranjujemo. Pomanjkanje kalcija na paradižniku.

http://zelenisvet.com/
http://zelenisvet.com/gojenje-paradiznika
http://zelenisvet.com/vrt-tezave-dezevno-poletje
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Polži na vrtu in kako jih uspešno zatiramo

Polži na vrtu vsako leto povzročajo velike težave. Miša 
Pušenjak s KGZ Maribor podrobno in obširno spregovori 
o ekoloških rešitvah proti polžem. Ob upoštevanju 
praktičnega, kratkega in poučnega članka boste polže v 
vrtu uspešno omejili. 

Celoten članek in video na:
http://zelenisvet.com/polzi-na-vrtu

Proti polžem s pobiranjem in pastmi
Miša Pušenjak svetuje, da polže v zgodnjih jutranjih urah redno pobirate, tako je škoda manjša. Na vrt jim pod 
deske nastavite vabe v obliki narezanega krompirja ali jabolk, ki jih imajo zelo radi. Uspešno jih lovite tudi na 
sveže pivo. Kozarec s pivom napolnite samo do polovice.

Polži težko prelezejo prepreke na vrtu
Na vrtne poti nasujete kremenove peske, ob mejnih področjih s travnikom posujte apno, ki nikakor ne sodi v 
vrt, pomaga tudi groba žagovina. Med preprekami so zelo uporabne bakrene ali pocinkane plošče, ki učinkovito 
omejijo dostop polžem v vrt. Ta zelo dober način varstva pred polži je običajno za ljubitelje vrtnarjenja drag. 
Nekoliko cenejša rešitev je uporaba starega pocinkanega žleba, ki je odslužil svojemu osnovnemu namenu. Iz tal 
naj gleda dobrih 20 cm.

Nad polže nikoli s soljo
Soli v zelenjavnem vrtu ne uporabljamo saj ta zelo negativno vpliva ne mikroorganizme v tleh, ravno tako kot 
apno. Polži, ki na vrtu prečkajo področje s soljo v vrtu najprej odloži vsa jajčeca in se razmnoži, to pa vsekakor ni 
dobro. Običajno se polž, ki prečka področje s soljo močno slini, skrije in ponavadi ne pogine.

Polži imajo veliko naravnih sovražnikov
Za oceno dejanskega učinka uspešnosti naravnih sovražnikov in ostalih metod, priporočamo poslušanje 
zvočnega posnetka na spletni strani. Med naravne sovražnike uvrščamo ježa, belouške, slepce, krastače, tudi 
kos pohrusta kakšnega polža. Celo krt včasih poje polža, čeprav mu tako kot ostalim naravnim sovražnikom ne 
gre ravno v slast. Na kmetijah so zelo uporabne indijske tekačice, ki jih uvrščamo med race in pojejo samo 
polže, zelenjavno pa pustijo pri miru.

Polže odganjajo tudi cvetlice, domači pripravki in zastirke
Timijan na robnih gredicah ob šibkejšem napadu polžev nekoliko pomaga. Tudi ognjič, kapucinke, kalifornijski 
mak in druge cvetlice, ki jih omenja naša sogovornica v posnetku, so v manjši meri uspešni. V pogovoru z Mišo 
Pušenjak smo spoznali, da smo s cvetlicami uspešnejši, če polžem v vrtu preprečimo razmnoževanje, drugače ne 
pomagajo veliko.

http://zelenisvet.com/
http://zelenisvet.com/polzi-na-vrtu
http://zelenisvet.com/polzi-na-vrtu
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Poparek iz pobranih polžev odganja preživele živali. Uporabimo ga običajno na mejnih področjih, goščavah, 
kjer se polži skrivajo čez dan. Čebula in česen negativno vplivata na polže, tudi zastirka iz bezga in praproti 
preprečuje dostop polžem na vrt. Zastirko iz bezga obnavljamo tedensko. Pomaga tudi bela gorjušica.

Kupljena sredstva proti polžem
Miša Pušenjak opozarja, da polže na vrtu omejujemo z vsemi ekološkimi metodami, če ne gre drugače uporabimo 
kupljena sredstva proti polžem. Pri izbiri bodite previdni, najbolj učinkovita so praviloma strupena, zato jih 
trosimo na podstavke. Ob zaužitju takih vab polž takoj pogine, pogine lahko tudi ptica, če je takoj pojedla polža 
in tudi mačka ali pes, ki po poginu poje ptico. Pri trosenju takih pripravkov na gredice moramo biti previdni. Če 
ne pazimo na karenco jih lahko zaužijemo tudi sami, saj iz tal preidejo v rastlino.

Celoten članek in video na : http://zelenisvet.com/polzi-na-vrtu

http://zelenisvet.com/
http://zelenisvet.com/polzi-na-vrtu
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Ukrepajte  pravočasno,  prihajajo  rastlinske  bolezni

Miša Pušenjak s KGZ Maribor svetuje o ukrepanju proti najpogostejšim rastlinskim boleznim. Spoznajte kako in 
s katerimi domačimi pripravki ohranimo zdrav domač pridelek. V pomoč vam bo tudi zelo uporabna tabela, ki 
vam pomaga v boju proti boleznim.

Med rastlinskimi boleznimi najpogosteje srečamo plesni
Mesec junij je nevaren za rastlinske bolezni, ker so rastline izpostavljene neugodnim vremenskim razmeram. 
Temperature so še dovolj nizke, da se razvijejo plesni, vlage je dovolj, rastline pa so že zgoščene. Če smo prehitevali 
s setvijo, sajenjem in vrtnine v vrt umestili v mejnih pogojih, je to še bolj nevarno za razvoj rastlinskih bolezni.

Krompir ogroža bolezen, ki ji pravimo krompirjeva plesen
Če je vlage dovolj se v juniju že razvije krompirjeva plesen, ki lahko zelo hitro ogrozi pridelek krompirja in 
paradižnika. Treba je vedeti, da nikoli ne kombiniramo opravkov na krompirju in paradižniku hkrati, saj tako 
to hudo bolezen prenesemo s krompirja na paradižnik. Če bolezen okuži paradižnik ga lahko uniči v nekaj dneh.

Zgodnji krompir, ki smo ga sadili v mesecu aprilu, v juniju že izkopljemo in plesen ga praviloma ne uniči. Srednje 
pozne in pozne sorte pa je treba redno varovati pred boleznimi.

Mesec junij je zelo ugoden za razvoj rastlinskih bolezni. 
Če ukrepamo pravočasno in pravilno ohranimo zdrav 
domač pridelek, v nasprotnem primeru lahko ostanemo 
brez pridelka paradižnika, zelo ogrožen je tudi pridelek 
krompirja. 

Celoten članek in video na:
http://zelenisvet.com/ukrepi-rastlinske-bolezni

Krompirjeva plesen. Krompirjeva plesen na listih paradižnika.

http://zelenisvet.com/
http://zelenisvet.com/ukrepi-rastlinske-bolezni
http://zelenisvet.com/ukrepi-rastlinske-bolezni
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Prvi znaki bolezni na paradižniku in ustrezni ukrepi
Paradižnik med boleznimi najbolj ogroža krompirjeva plesen. Če konice listov posivijo, postanejo črne, list pa se 
zvija, je treba list takoj odstraniti, če počrni steblo paradižnik prikrajšamo pod mestom okužbe in bo ponovno 
pognal močne poganjke. Po ukrepu uporabimo žajbljev čaj, ki je v tem primeru najbolj učinkovit. V vrtu ne 
pretiravamo z njegovo uporabo, da ne uničujemo koristnih mikroorganizmov v tleh.

Česen ogroža rja
Rja je pogosta bolezen, ki je praviloma ne poznamo. Če je česen porjavel ga je ta bolezen zagotovo obiskala. 
Česen, ki je porjavel in ga boste v kratkem izkopali ne varujemo več, saj tak ukrep nima smisla.

Česen, ki ga bomo pobrali čez dober mesec varujemo z žajbljevim čajem, čajem iz preslice, sojin lecitinom ali 
bakrenimi listnimi gnojili, ki so dovoljeni v ekološki pridelavi.

Pepelaste plesni so nevarne v suhem vremenu
Med rastlinske bolezni uvrščamo tudi pepelaste plesni, ki so bolj nevarne v suhem vremenu. Opazimo jih lahko 
na grahu v obliki belega prahu. V poletnem času so zelo pogoste tudi na bučkah, kumarah, korenčku, opazimo 
jih tudi na drugih vrtninah v zelenjavnem vrtu. Omejimo jih lahko s pripravkom na osnovi gliv, ki je omenjen v 
zvočnem posnetku.

Domači pripravki, ki varujejo pred boleznimi rastlin
Za varstvo pred rastlinskimi boleznimi uporabimo rmanov ali timijanov čaj, ki ga pripravimo ravno tako kot bi 
kuhali čaj za osebno uporabo. Miša Pušenjak opozarja, da čaj pred škropljenjem ohladimo. Uporabni so tudi 
pripravki iz listov bezga, preventivno tudi kamilični čaj, z njim škropimo samo zdrave rastline.

Za varstvo so uporabna vsa zelišča, ki jih uporabljamo v času prehladov. Uporabimo lahko tudi kupljene pripravke 
na osnovi sojinega lecitina. Njivsko preslico lahko pripravimo tudi doma, deluje pa izključno preventivno. Poleg 
čajev so učinkoviti tudi pripravki iz rastlinskih prevrelk, brozge in hladnih izvlečekov.

Tabela 1: Rastline, zelišča, vrtnine, ki nam pomagajo v boju proti boleznim

Učinkovitost domačih pripravkov za varstvo rastlin pred 
boleznimi?
Ne glede na način priprave, pripravki delujejo tako, kot je zanje opisano. Najmočnejša je gotovo prevrelka, 
potem pa po vrsti brozga, hladen izvleček in čaj.

Rastlina Odganja
Rastlina deluje kot

Dober sosed Eterično olje Zastirka Pripravek

Bazilika pepelasta plesen paradižnik, paprika, jajčevec, buče, kumarice, peteršilj, radič, 
koleraba, kolerabica, repa, lubenice, melone,špinača DA / NE

Česen peronospore, krompirjeva 
plesen, pepelasta plesen

jagode, kumare, paradižnik, rdeča pesa, lubenice, melone, buče, 
paprika, jajčevec, maline, sadno drevje, korenček, žametnice, 
kapucinka, ognjič

NE listi, DA DA

Čebula peronospore, plesni
bučke, korenček, kumare, paradižnik, pastinak, rdeča pesa, 
solata, jagode, janež, koper, kolerabica, kamilice, krompir, radič, 
žametnica, ognjič

NE listi, DA DA

Pelin rje rasti mora samostojno, ne na zelenjavnem vrtu DA DA DA

Žajbelj plesni kapusnice, paradižnik, fižol DA DA DA

Kamilica plesni, padavica kapusnice, paradižnik, čebula, česen, por DA DA DA

Njivska preslica plesni, rje, pegavost, 
pepelasta plesen / NE NE DA

http://zelenisvet.com/
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Prevrelka 

Prevrelko naredimo tako, da izbrana zelišča prelijemo z vodo in postavimo na toplo mesto. Vsak dan vse skupaj 
premešamo. Če dodamo nekaj baldrijana ali kamilic, omilimo neprijeten vonj, ki se ob vrenju sprošča. Ko se tekočina 
preneha peniti, ostanki zelišč pa potonejo na dno, je pripravek narejen. Precedimo in skoraj vedno pred uporabo 
preredčimo. Večino prevrelk lahko shranimo v temnih stekleničkah v temnem in hladnem prostoru mesec ali dva.

Brozga 

Brozgo naredimo tako, da po receptu predpisano količino zelišč 24 ur namakamo v vodi, nato pol ure prekuhamo 
na počasnem ognju, ohladimo in precedimo.

Mrzel izvleček

Mrzel izvleček naredimo tako, da zelišča prelijemo z mrzlo vodo in take pustimo stati 24 – 48 ur. Posodo z 
namočenimi zelišči postavimo v hladen prostor. Tekočina se ne sme pričeti peniti. Nato precedimo in uporabimo.

Čaj

Čaj naredimo enako, kakor kuhamo čaje za sebe. Narezana sveža ali posušena zelišča prelijemo z vrelo vodo, 
pokrijemo in počakamo vsak 15 minut. Tekočino pustimo stati vsaj tako dolgo, da se ohladi in odcedimo šele 
takrat. Z ohlajeno tekočino poškropimo po rastlinah.

Ekstrakt 

Liste in ostale rastlinske dele ponavadi namočimo v vodi, precedimo in stisnemo ali damo v sokovnik. Tekočino 
uporabimo po navodilih.

Kako uporabljamo domače pripravke?
Proti boleznim rastlin nikoli ne škropimo v sončnem vremenu. Z domačimi pripravki vedno škropimo v večernih 
urah, tako lahko delujejo celo noč, saj sonce hitro omeji njihov učinek. Vsi domači pripravki delujejo kontaktno, kar 
pomeni, da delujejo samo v direktnem stiku z glivicami, zato varstvo opravljamo večkrat in v pogostih intervalih.

Kako pogosto ukrepamo proti rastlinskim boleznim?
Domače pripravke proti rastlinskim boleznim uporabljamo na 4 do 5 dni, v primeru prvih znakov okužb pa na 3 
do 5 dni, varstvo ponovimo vsaj trikrat. Odpornost rastlin povečamo tudi z morskimi algami in aminokislinami. 
Vsi pripravki delujejo izključno preventivno, pripravljamo jih sproti, če so rastline že močno okužene jim ne 
pomagajo več.

Celoten članek in video na:
http://zelenisvet.com/ukrepi-rastlinske-bolezni

http://zelenisvet.com/
http://zelenisvet.com/ukrepi-rastlinske-bolezni
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Gojenje paprike

Najboljša paprika je tista z domačega vrta. Ta vsebuje veliko antioksidantov, vitaminov in mineralov, ki ne smejo 
manjkati v naši prehrani.

Setev paprike za sadike
V praksi se v celinskem delu Slovenije najbolj izplača setev v začetku marca, sredina marca je zadnji rok za setev 
v pridelavi lastnih sadik.

Za setev izberemo ustrezen setveni substrat, ki naj bo kakovosten. Papriko običajno sejemo dober teden pred 
paradižnikom. Temperatura v času kalitve naj bo okrog 25°C (tudi ponoči), kasneje je lahko nekoliko nižja.

Pikiranje opravimo, ko se klični listi postavijo v vodoravni položaj, tako se razvije boljši koreninski sistem. Najbolje 
je, da papriko po vzniku in oblikovanju prvih pravih listov postavimo v prostor kjer je temperatura 18 do 20 °C.

Z razvojem vsakega novega lista temperaturo znižamo za 2 °C, tako bomo v mesecu maju, ko jo presajamo na 
prosto imeli optimalno razvito, čvrsto in zdravo sadiko. Če z razvojem paprike temperaturo znižamo in zagotovimo 
optimalno osvetlitev sadike ne bodo pretegnjene.

V domači kuhinji so najbolj priljubljene sladke sorte 
paprike, različnih barv in oblik. Vzgajamo jih iz sadik, saj 
jo uvrščamo med vrtnine toplih krajev. Če jo pravočasno 
sadimo, namakamo, poskrbimo za dobre sosede nas bo 
vsako leto razveselila z obilnim pridelkom.

Celoten članek:
http://zelenisvet.com/gojenje-paprike

Prepikirane paprike Domača vzgoja sadik paprik.

http://zelenisvet.com/
http://zelenisvet.com/gojenje-paprike/
http://zelenisvet.com/gojenje-paprike/
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Sajenje sadik na prosto
Paprika je toplotno zahtevna vrtnina, zato jo na prosto ne sadimo prehitro. Korenine plodovk se razvijajo, ko se 
tla ogrejejo na 15 °C.

Če papriko sadimo v hladno zemljo se koreninski sistem slabo in počasi razvija, zgodi se celo, da prvi cvetovi 
odpadejo ali se pojavijo veliko pozneje.

Šele sredina maja je čas, ko papriko, paradižnik, kumare in ostale plodovke sadimo v vrt. Hitenje s sajenjem se v 
slabih letih ne obrestuje saj vrtnine zastanejo v rasti, so tudi bolj občutljive na bolezni in škodljivce.

Dobri in slabi sosedje paprike
Dobri sosedi paprike so bazilika, solata, redkvica, drobnjak, kolerabica, motovilec, sladka koruza, šaprgelj, zelena, 
ognjič, kapucinke in rabarbara.

Med slabe sosede sodijo stročnice (bob, fižol, grah, soja, leča), jajčevec, predvsem pa krompir in paradižnik.

Razdalja sajenja paprike
Razdalja v vrsti naj bo dobrih 40 cm, med vrstami upoštevajte razmik dobrega pol metra. Bujnejše sorte sadimo 
še malo bolj narazen. Razdaljo sajenja za 20 cm povečamo tudi v rastlinjaku.

Namakanje paprike
Papriko je treba  redno in obilno namakati, tako so plodovi bolj mesnati, večji in niso grenki. Namakamo vedno 
v globino, vsaj 2 do 3 krat na teden.

Najboljše je kapljično namakanje, pomagamo si lahko tudi s plastičnimi steklenicami, ki jih naluknjamo v predelu 
zamaška in predela, ki je v zemlji, dno odrežemo in zalivamo skozi odprtino. Za vlažnost zemlje poskrbijo tudi 
organske zastirke ali sajenje na folijo.

Gnojenje paprike
Paprika ima velike zahteve po hranilih. V času priprave tal gnojimo z organskimi in mineralnimi gnojili.Med 
mineralnimi gnojili dodajamo predvsem kalij, ki ga v gnoju, kompostu in kupljenih organskih gnojilih primanjkuje.
Papriko po potrebi v času rasti dognojujemo tudi z dušičnimi gnojili

Sadilna razdalja paprike v rastlinjaku. Paprike na foliji.

http://zelenisvet.com/
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Bolezni in škodljivci paprike
Padavica se pojavi v času vzgoje sadik, med boleznimi se pojavlja tudi siva plesen, verticiljska uvelost paprike, 
bakterijska pegavost, tobačna plesen,  rak na steblu, rjava pegavost paprike, črnoba, paprike, siva pegavost listja.

Na plodovih, ki so izpostavljeni močni sončni pripeki lahko nastanejo ožigi, s čimer se poslabša kakovost plodov, 
opazimo lahko tudi gnilobo plodov (fitoftora). Na papriki zasledimo tudi virusne bolezni, kot so virus krompirjevega 
mozaika, krompirjeva, črtičavost na papriki, tobakov mozaik na papriki, nitavost  paprike.

Škodljivci paprike
Med škodljivci paprike opažamo tripse, uši, pršice, strune, sovke in ličinke majskega hrošča.

Spravilo in shranjevanje paprike
Plodove paprik režemo s škarjami, saj tako ne zatrgamo stebla. Plodove obiramo, ko spremenijo okus in so 
nekoliko bolj sladki. Najbolje je porabiti sveže, če pridelamo višek jo lahko vložimo, zamrznemo ali pečemo.

Celoten članek:
http://zelenisvet.com/gojenje-paprike

http://zelenisvet.com/
http://zelenisvet.com/gojenje-paprike/
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Gojenje kumar

Kumarice vsebujejo več kot 97 % vode. Bogate so s kalijem, ki je v ugodnem razmerju z natrijem. Vsebujejo tudi 
vitamine A, B1 in B2, največ pa vitamina C. Vsebujejo tudi koristne snovi, ki čistijo črevesje, zato je priporočljivo 
zaužiti domač neolupljen plod. Pomagajo pri želodčnih težavah in delujejo razstrupljajoče, uporabljamo jih tudi 
kot sredstvo za čiščenje kože, znani so tudi številni drugi pozitivno učinki na telo.

Čas setve, sajenja in razdalje v vrsti pri kumarah
Kumare na prosto sejemo po 1. maju, ko se tla že dovolj ogrejejo. V obmorskih krajih je to nekoliko prej, ko se tla 
ogrejejo na 15 °C.

Če želimo vzgojiti lastne sadike s koreninsko grudo jih sejemo od začetka aprila dalje. Sadike, ki jih vzgojimo ali 
kupimo sadimo takrat kot paradižnik in ostale plodovke. To obdobje v celinskem delu običajno nastopi po sredini 
maja. V vrtu jih ne sadimo pregosto, v vrsti jih razporedimo na 50 cm, razdalja med vrstami pa naj bo 1,5 m.

Vzgoja kumar ob mreži in foliji
Kumare so veliko bolj zdrave, pridelek višji, manj težav je tudi z obiranjem, če jih sadimo ob opori. Mrežo za 
kumare kupite v trgovinah in jo napnite med kole. Sprva jim pri ovijanju na oporo pomagamo, kasneje pa pomoči 
ne potrebujejo več. Pomagate si lahko tudi z mrežastimi valji, ki jih ravno tako v tla pritrdite s pomočjo kolov.

Pri gojenju kumar je primerno tudi pokrivanje tal s črno folijo, tako je podlaga bolj suha, plodovi pa so čisti in 
manj gnijejo, manj je plevelov, tal tudi ni treba okopavati.

Kumare uvrščamo med priljubljeno vrtnino, ki jo 
najdemo v vsakem domačem vrtu. Upoštevajte 
optimalen čas setve, sajenja, izberite optimalen način 
vzgoje, kolobar, poskrbite za namakanje, varstvo pred 
boleznimi, škodljivci in pridelek bo zagotovljen. 

Celoten članek:
http://zelenisvet.com/gojenje-kumar

Kumare se vzpenjajo na mrežasti valj. Pridelek kumar na valjasti 
mrežasti opori.

Kumare na vrvici.

http://zelenisvet.com/
http://zelenisvet.com/gojenje-kumar/
http://zelenisvet.com/gojenje-kumar/
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Kolobar in dobri sosedje kumar
Kumare na isto mesto kumar ne sadimo vsaj štiri leta. Dobro uspevajo za grahom, fižolom ali drugimi 
stročnicami, peso,  porom, slabo pa za vsemi kapusnicami.  Dobro uspevajo tudi za  deteljo in žiti, ki jih v vrtu 
lahko uporabimo kot zeleno gnojenje.

Kumarice lahko odlično kombiniramo s sladko koruzo, zato izmenično sadimo nekaj vrst koruze, nanjo lahko 
obesimo tudi visoki fižol in dve ali tri opore kumaric.

Ob kumarice na opori lahko sadimo še česen, por, fižol, grah, bob, čebulo, drobnjak, kolerabico, motovilec, 
baziliko, kumino, koper, ognjič, peteršilj, solato, sladki komarček, zeleno, zelje, sončnice in rdečo peso.

Slabi sosedje kumar
Ob kumare ne sadimo krompir, redkev, redkvico, lubenice, bučke in melone.

Gnojenje kumar
Kumare potrebujejo največ kalija in približno enako dušika in fosforja, zato je treba organska gnojila kombinirati 
s fosforjevimi in kalijevimi gnojili, ki  jih zadelamo v tla jeseni ali zgodaj spomladi. Z dušikovimi (tudi gnoj in 
kompost) gnojili pa dognojujemo v enem ali do treh obrokih. Dognojujemo tudi z listnim gnojilom, največkrat s 
kalcijem in borom.

Namakanje kumar je nujno
V klasični vzgoji je priporočljivo prekrivanje tal s črno folijo, v tem primeru je treba po tleh postaviti tudi cev za 
zalivanje. Tudi kumarice ob opori prekrijemo z zastirko.

Kumare redno namakamo, saj so drugače plodovi grenki, odpadajo ali so neokusni. Predvsem v času cvetenja in 
tvorbe plodov morajo biti rastline dobro oskrbljene z vodo, sicer odpadejo cvetovi in plodovi.

Pri pomanjkljivi oskrbi z vodo je motena oskrba s kalcijem, zato začnejo odmirati plodovi, pojavi se lahko tudi 
zvijanje (deformacija) plodov in grenkoba.

Bolezni in škodljivci pri kumarah
Če je v času gojenja sadik temperatura prenizka in vlaga visoka, so kumarice dovzetne za padavico kalčkov. V času 
rasti kumar se pojavljajo pepelaste plesni. Nevarna je tudi kumarna plesen.

Kumarice od škodljivcev najpogosteje ogrožajo uši in polži, opazimo tudi ščitasto uš in pršico. Polži največ škode 
naredijo ob direktni setvi v hladnem vremenu, ko požrejo mlade rastlinice. Uši je več, če obilno gnojimo. Več o 
boleznih in škodljivcih si preberite na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje.

Spravilo in shranjevanje kumar
Solatne kumare pobiramo dvakrat na teden. Trgamo jih, ko so plodovi veliki od 15 do 30 cm. Kumare za vlaganje 
trgamo že nekaj dni po cvetenju, ko so plodovi veliki od 3 do 12 cm. Običajno jih pobiramo od dvakrat do štirikrat 
na teden, v zelo ugodnih razmerah celo vsak dan.

Čim pogosteje trgamo kumare, večji je nastavek plodov. Obiramo jih vedno zjutraj. Ob obiranju sproti 
odstranjujemo iznakažene, nerazvite in obolele plodove. Kumarice lahko vložimo in zamrznemo, vendar so 
najbolj koristne in okusne, če uživamo sveže, ki jih obiramo poleti.

Celoten članek:
http://zelenisvet.com/gojenje-kumar

http://zelenisvet.com/
http://zelenisvet.com/gojenje-kumar/
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Bio krepitev paradižnika

Dokazana Bio krepitev paradižnika
Za krepitev paradižnika uporabite pripravek za odporne in vitalne rastline, ki je naravnega porekla (fino mleta 
naravna glina z visokim deležem sulfatnih ionov). Namenjen je krepitvi in ohranjanju zdravja rastlin. Krepitev in 
ohranjanje zdravja pomenita uporabo PRED pojavom zdravstvenih sprememb, torej na še zdravo rastlino.

Pravilna uporaba pripravka in doziranje pri paradižniku
Eno 100 g pakiranje sredstva za odporne in vitalne rastline zadostuje za pripravo 10 l škropilne brozge, ki jo 
praviloma uporabimo na cca. 100 m2 listne površine. Najboljši učinek dosežemo ob redni tedenski uporabi in 
škropljenju po vsakem močnejšem dežju.

Škropilno brozgo sredstva za odporne in vitalne rastline je potrebno uporabiti neposredno po pripravi, saj 
pripravljene ne uporabljamo dvakrat. Predlagamo, da škropivo raje pripravite dvakrat in poskrbite za optimalno 
krepitev paradižnika.

Krepitev in ohranjanje zdravja pomenita uporabo pred pojavom zdravstvenih sprememb, torej na še zdravo 
rastlino in obnovitev nanosa na rastlinske dele, ki v času uporabe še niso bili prisotni (novi prirast), oz. po 
obilnejših padavinah, ker ga le te iz rastlin sperejo.

Za učinkovito bio krepitev paradižnika poskrbite z 
uporabo pripravka za odporne in vitalne rastline. Če 
škropljenja ne opravljamo v 7 do 10 dnevnih razmikih in 
po vsakem močnejšem dežju se paradižnik lahko posuši 
in propade že v nekaj dneh. Z uporabo preverjenih 
ekoloških pripravkov boste v gojenju paradižnika 
zagotovo uspešni.

Celoten članek:
http://zelenisvet.com/bio-krepitev-paradiznika

Krompirjeva plesen in posledice na paradižniku.

http://zelenisvet.com/
http://zelenisvet.com/bio-krepitev-paradiznika/
http://zelenisvet.com/bio-krepitev-paradiznika/
http://trgovina.zelenisvet.com/izdelek/myco-sin-krepitev-rastlin/
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Sredstvo za odporne in vitalne rastline nima karence
Sredstvo za odporne in vitalne rastline, ki krepi rastline nima karence. Karence ni pomeni, da je uživanje dovoljeno 
brez vnaprej določenega čakanja, po zagotovitvi splošnih higienskih ukrepov (umivanje); ne nazadnje zaradi muh 
in nečistoč iz zraka.

Sredstvo za odporne in vitalne rastline učinkovito krepi tudi ostale 
rastline
Sredstvo uporabite tudi na ostalih rastlinah. Preverjena je uporaba na sadnem drevju, vinski trti, krompirju, 
jagodah, jagodičastih sadnih vrstah, paradižniku in ostalih plodovkah, ter okrasnih rastlinah.

Celoten članek:
http://zelenisvet.com/bio-krepitev-paradiznika 

http://zelenisvet.com/
http://zelenisvet.com/bio-krepitev-paradiznika/
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Gojenje nizkega fižola

Spoznali boste, da nizek fižol ne potrebuje svoje gredice in ga lahko umestite med različne vrtnine. Zelo 
skromen je glede gnojenja, sejete ga od pomladi do konca poletja, v družbi dobrih sosedov bo manj bolezni in 
škodljivcev.

Velik vpliv na gojenje nizkega fižola ima gnojenje
Na dobro gnojenih vrtovih nizki fižol ne rabi dodatnega gnojenja. V suhem in vročem vremenu je zelo priporočljivo 
osipavanje rastlin, tako rastline niso več rumenkaste, saj hitro vežejo dušik iz zraka.

Če so listne žile zelene in list rumenkast ga oskrbite še z magnezijevim listnim gnojilom.

Fižol nikoli ne dognojujemo z mineralnim dušikom, ker to fižolu bolj škodi kot koristi. V dobro pognojenem vrtu se 
izogibajte tudi uporabi kupljenih organskih gnojil, komposta in gnoja.

Fižol zalivamo v vročem poletju in to največ dvakrat na teden, takrat naj bo zemlja vlažna vsaj 20 cm globoko. 
Izogibajte se zalivanja po listih.

Setev nizkega fižola
Seme pred setvijo čez noč, namočite v mlačno vodo, kamilični ali žajbljev čaj. Fižol na vrt sejemo od konca aprila 
do konca avgusta. Nizek stročji fižol lahko sejemo še enkrat v drugi polovici avgusta, vse do prvega septembra.

Priporočamo, da nizki stročji fižol sejete večkrat, tako bo vedno na zalogi.

S setvijo fižola ne hitite saj za kalitev potrebuje topla tla. Zato ga v celinskem delu Slovenije ne sejte pred koncem 
aprila, če ga sejete prehitro bo vznik slabši, sadike slabše in tudi bolj bolne.

Vzgojite ali kupite lahko tudi sadike fižola s koreninsko grudo, ki jih posadite na vrt v maju. Nizek fižol sejemo v 
vrste, med vrstami naj bo razdalja 30 do 40 cm, v vrsti na vsakih 10 cm posejemo eno do dve zrni.

Dobri sosedje fižola
Nizki stročji fižol je najbolje saditi ob rastline, ki se počasi razvijajo, tako gredice niso prazne, saj jih fižol hitro 
prekrije. V domačih vrtovih je vse bolj viden med gredicami zelja, ohrovta, ali cvetače, brokoli in druge kapusnice. 
V praksi ga lahko sejete tudi med krompir, ko ga zadnjič ogrnete.
Nizek fižol lahko sadite  tudi  ob jagode, solato, rdečo peso,  zeleno. Odlično se počuti tudi ob kumarah, paradižniku, 
bučkah, bučah, šetraju, žajblju, redkvi, redkvici, jajčevecu,  lubenicah, melonah, blitvi, špinači, radiču, motovilcu, 
sladki koruzi, črnem korenu, šparglju (vse vrste si lahko ogledate na spletni strani Zeleni svet - Vrtnine A do Ž).

Nizki fižol je priljubljena vrtnina, ki je v slovenskih 
zelenjavnih vrtovih zelo pogosta. Ker ima bogato 
prehransko vrednost vam toplo priporočamo, da ga 
posejete prav v vsak vrt.

Celoten članek:
http://zelenisvet.com/gojenje-nizkega-fizola

http://zelenisvet.com/
http://zelenisvet.com/gojenje-nizkega-fizola
http://zelenisvet.com/gojenje-nizkega-fizola
http://zelenisvet.com/zelenjavni-vrt-abeceda/
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Slabi sosedje fižola
Slabi sosedje fižola so grah, čebulča, česen, por, drobnjak, šalotka, paprika, sladki komarček in bazilika.

Bolezni in druge težave fižola
Na fižolu opažamo predvsem bolezni kot so rje, vdrta pegavost, mastna pegavost in viroze.

V vročem poletju pogosto odpadajo cvetovi. V tem primeru si ne moremo pomagati, saj je to posledica vročega 
in suhega vremena, ki prepreči oploditev.

Če fižol obiramo v mokrem vremenu lahko širimo bolezni. Različne bolezni fižola so običajno posledica 
neupoštevanja sadilne razdalje, kolobarja, pretiranega gnojenja, za setev uporabljajte tudi zdravo seme.

Škodljivci fižola
Mešane gredice s šetrajem fižol ščiti pred napadom črnih uši. V vročem poletju je na fižolu opaziti tudi pršice. Na 
fižolu pogosto opazimo tudi polže. Škodo dela tudi fožolar.

Spravilo nizkega fižola
Stročji fižol pobiramo redno in sproti, vse dokler rodi, ker tako cveti še naprej. Ob pobiranju ga ne trgamo 
ampak pazljivo odstranjujemo. Fižol za zrnje pobiramo takrat, ko so zrna že suha.

Rastlin po spravilu ne pulimo, ampak jih razrežemo z vrtno kosilnico in listno maso  uporabimo kot zastirko okoli 
plodovk ali kapusnic. Korenine naj ostanejo v zemlji, da tla obogatijo z dušikom.

Celoten članek:
http://zelenisvet.com/gojenje-nizkega-fizola 

http://zelenisvet.com/
http://zelenisvet.com/gojenje-nizkega-fizola


Oglasno sporočilo:

Aktualna ponudba v trgovini Zeleni Svet
Oglejte si aktualno ponudbo v trgovini Zeleni svet. Prodajni program vztrajno 
širimo, saj vam želimo omogočiti čim širši izbor izdelkov, ki jih boste uporabili v 
domačem vrtu in gospodinjstvu.

V različnih rubrikah lahko nakupujete rastline, knjige,  naravno kozmetiko, gnojila, 
orodje in ostale artikle povezanim z delom na vrtu in zdravim življenjskim slogom. 

Več informacij:  http://trgovina.zelenisvet.com

http://trgovina.zelenisvet.com/
http://trgovina.zelenisvet.com/
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Presajanje orhidej in rez po cvetju

Presajanje orhidej
Vsaj leto ali dve po nakupu orhideje le-te ni treba presajati, saj je substrat, v katerem raste, še dovolj dober. 
Po tem času pa je presaditev nujna, ker začnejo koščki lubja razpadati. Lubje tako izgubi svojo zračno strukturo in 
preprečuje dihanje korenin.

Posledica je odmiranje korenin, kar vodi v mlahavost listov in propad rastline. Falenopsise presadimo v isti lonček, 
ki smo ga predhodno razkužili. Če je rastlina res velika, uporabimo lonček z 2 ali 3 centimetri večjim premerom.

Rez orhidej po cvetenju
Rez je namenjena odstranitvi odcvetelega cvetnega stebla in nikakor ne spodbudi ponovnega cvetenja 
rastline. Tudi če ne bomo odrezali ničesar, bo falenopsis ponovno zacvetel, če le ima dovolj energije.

Cvetno steblo lahko odrežemo tudi nižje, pri drugem ali tretjem kolencu, kar pa ne priporočamo, saj bomo tako 
odrezali velik del sočnega tkiva, ki vsebuje tudi nekaj vlage in hranil.

Nasvet: orhideje gnojimo v primerjavi z drugimi lončnicmi z zelo nizkimi koncentracijami gnojila.

Za uspešno gojenje tropskih rastlin doma ne 
smemo pozabiti tudi na njihovo presajanje in 
rezanje odcvetelega cvetnega stebla po cvetenju. 
V nadaljevanju vam Tomaž Jevšnik, strokovnjak za 
orhideje svetuje, kako presajati orhideje.

Celoten članek:
http://zelenisvet.com/presajanje-orhidej-in-rez-po-
cvetenju

Nasvet. Pri presajanju uporabljamo specializiran substrat 
za orhideje, nikakor pa ne presajamo orhidej v navadno 
zemljo za lončnice. Presajamo jih vse leto, izogibamo pa se 
le obdobju, ko rastlina cveti.

http://zelenisvet.com/
http://zelenisvet.com/presajanje-orhidej-in-rez-po-cvetenju/
http://zelenisvet.com/presajanje-orhidej-in-rez-po-cvetenju/
http://www.tropskivrt.si/si/tropski-vrt
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Kako pravilno presadimo orhidejo?

Celoten članek:
http://zelenisvet.com/presajanje-orhidej-in-rez-po-cvetenju Tomaž Jevšnik, Ocean Orchids d.o.o.

1. Orhidejo pred presajanjem temeljito 
zalijemo, nato pa jo previdno vzamemo 
iz lončka in pri tem pazimo na nežne 
koreninske vršičke. Če je treba, lonček 
razrežemo s škarjami.

2. Star substrat previdno odstranimo s korenin in zavržemo. To je 
glavni namen presajanja, saj je star substrat zelo verjetno že močno 
preperel in ne omogoča več dihanja korenin.

3. Odstraniti moramo tudi vse mrtve dele 
korenin. To so suhe ali gnile korenine, 
ki jih prepoznamo po tem, da so na otip 
mehke in votle. Vse čvrste korenine, kljub 
temu, da nimajo zelenega koreninskega 
vršička, moramo ohraniti.

4. Očiščeno rastlino namestimo v lonček tako, da bodo v njem vse 
zdrave korenine, tudi tiste, ki so pred presajanjem visele iz lončka. 
Rastlino obsujemo s svežim substratom. Zapolnimo vse prazne 
prostore v lončku in substrat rahlo potlačimo, da takoj temeljito 
zalijemo.

5. Ko odpade zadnji cvet, lahko odrežemo tisti del cvetnega stebla, 
kjer so bili cvetovi, ker je steblo.

http://zelenisvet.com/
http://zelenisvet.com/presajanje-orhidej-in-rez-po-cvetenju/
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Težave v vrtu zaradi pomanjkanja kalcija

Pomanjkanje kalcija pri paradižniku, papriki in ostalih plodovkah
Zaradi pomanjkanja kalcija pri paradižniku in papriki začne trohneti konica (muha) plodu. Pri plodovkah začnemo 
z listnim (foliarnim) gnojenjem, ko se zavežejo prvi plodovi in nadaljujemo v tedenskih razmikih. Plod, ki ima dovolj 
kalcija se bolje skladišči, plodovi pa so tudi bolj trpežni na transport.

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 barve. Škropimo vsako etažo in 
to takoj, ko opazimo razvoj novih plodov na posamezni etaži in nadaljujemo po zgornjem navodilu.

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. Dobro kalcijevo listno gnojilo vsebuje 
višji delež dušika, tako je kalcij tudi bolj mobilen po rastlini.

Pomanjkanja kalcija pri solati, zelju in ostali listni zelenjavi
Za solato, zelje in ostalo 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.

Pomanjkanje kalcija pri jabolkih

Zaradi pomanjkanja kalcija se največkrat pojavijo 
težave na paradižniku in papriki, opazimo jih tudi na 
solati, zelju, jabolkih. Pomanjkanje kalcija pri vrtninah 
in sadnem drevju vam lahko povzroči precej težav. Vse 
rešitve za zdrav in dober pridelek vam bomo podali v 
tem članku.

Celoten članek:
http://zelenisvet.com/tezave-v-vrtu-zaradi-
pomanjkanja-kalcija/

Pomanjkanje kalcija se pri jabolkih kaže v obliki grenke 
pegavosti. Pojav grenke pegavosti jabolk preprečimo z rednim 
ponavljajočim škropljenjem v cca. 14 dnevnih razmikih.

Škropiti začnemo, ko so plodiči velikosti lešnika. Kalcijevo 
listno gnojilo pri sadnem drevju uporabljamo od zaključka 
cvetenja do barvanja plodov.

http://zelenisvet.com/
http://zelenisvet.com/tezave-v-vrtu-zaradi-pomanjkanja-kalcija/
http://zelenisvet.com/tezave-v-vrtu-zaradi-pomanjkanja-kalcija/
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Doziranje in uporaba pri paradižniku, kumarah, solati, sadnem 
drevju, zelju in ostalih kapusnicah
Škropljenje pri paradižniku do pričetka barvanja plodov in temperaturah nad 30 ºC ponavljamo na 5 do 7 dni. 
Pri temperaturah pod v 30 ºC pa škropljenje ponavljamo v 10 do 14 dnevnih presledkih. Uporabimo odmerek 20 
do 30 ml /10 l vode, ki običajno zadostuje za listno površino 100 m2. Treba je vedeti, da je kalcij po rastlin pri višjih 
temperaturah slabše mobilen, zato ga je treba v tem primeru pogosteje dodajati.

V enakem odmerku in časovnem intervalu škropimo tudi kumare in sadno drevje. Pri kumarah ga uporabimo 
že takoj, ko opazimo zametke prvih plodov in nadaljujemo v rednih 14 dnevnih intervalih. Pri sadnem drevju ga 
uporabljamo od zaključka cvetenja do barvanja plodov.

V času vegetacije škropljenje večkrat ponovimo tudi pri solati, zelju in ostalih kapusnicah.

Najbolj primeren čas za škropljenje
V vročih poletnih dnevih je dodajanje kalcija skozi list (foliarno) najbolje opraviti v hladnem delu dneva. 
Priporočamo, da škropljenje opravite v zelo zgodnjih jutranjih urah. Rastline se bodo tako hitro posušile in ne 
bo nevarnosti za okužbo z boleznimi.

Nujno poskrbite tudi za zdrav in vitalen pridelek
Za dober pridelek brez bolezni ne pozabite na sočasno krepitev rastlin s pripravkom za odporne rastline, 
ki je naravnega porekla (fino mleta naravna glina z visokim deležem sulfatnih ionov). Namenjen je krepitvi in 
ohranjanju zdravja rastlin. Krepitev in ohranjanje zdravja pomenita uporabo PRED pojavom zdravstvenih 
sprememb, torej na še zdravo rastlino.

Celoten članek:
http://zelenisvet.com/tezave-v-vrtu-zaradi-pomanjkanja-kalcija

http://zelenisvet.com/
http://trgovina.zelenisvet.com/izdelek/myco-sin-krepitev-rastlin/
http://zelenisvet.com/tezave-v-vrtu-zaradi-pomanjkanja-kalcija/
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Maline

Maline so bile v vrtovih zastopane že v obdobju antike. Danes poznamo veliko vrst, sort in medvrstnih križancev. 
Najbolj prepoznavne so rdeče maline, poznamo pa tudi črne, rumene, škrlatno vijolične in oranžne maline.

Poleg plodov so pri malinah uporabni tudi mladi listi, ki jih lahko uporabljamo kot čajni nadomestek. Maline uživamo 
sveže ali jih predelamo v marmelade, sok in malinovec.

Enkrat in dvakrat rodne maline
V osnovi jih ločimo na enkrat in dvakrat rodne sorte. Največkrat posežemo po dvakrat rodnih sortah, ki so tudi 
zelo priporočljive in enostavne za ljubiteljsko gojenje na vrtovih. Po obiranju se poganjki malin začnejo sušiti, 
zato jih izrežemo iz nasada.

Enkrat rodne maline

Sorte enkrat rodnih malin nastavijo cvetne zasnove na poganjkih, ki so zrasli v tekočem letu. Drugo leto zacvetijo 
in rodijo. Ločimo poletne in jesenske sorte.

Poznamo tudi sorte enkrat rodnih malin, ki jih spomladi porežemo do osnove in rodijo že isto leto jeseni na 
rozgah, ki so zrasle v tekočem letu.

Dvakrat rodne maline

Dvakrat rodne maline gojimo tudi v vrtovih tako, da jih že jeseni, porežemo do tal. Drugo leto spomladi odženejo 
močne rozge, ki začnejo zoreti julija ter zorijo do jeseni.

Lahko pa imamo prvo obiranje junija, ter drugo obiranje od avgusta dalje. V tem primeru pustimo v nasadu nekaj 
najdebelejših rozg, na katerih spomladi odženejo rodni poganjki. Rozge razredčimo na 8 – 10 rozg na dolžinski 
meter.

Sorte malin
Sorte malin ločimo po barvi plodov, po času zorenja, sorte s trnastimi rozgami in sorte brez trnov.

Najbolj prepoznavne so rdeče maline. Teh poznamo mnogo sort. Najbolj razširjene in priporočljive sorte enkrat 
rodnih malin so: willamette, glen ample, in tulameen. Pri dvakrat rodnih sortah velja omeniti sorte autumn bliss, 
ki je odporna na mraz in zelo rodna. Priporočajo se tudi sorte dvakrat rodnih malin heritage in polka.

Rumene maline so mutanti rdečih in črnih vrst. Črne maline so avtohtone v Severni Ameriki. So zelo bujne rasti 

Okusni in sladki plodovi malin so v malinjakih na voljo od 
konca junija do poznega jesenskega mraza. Vzgoja malin 
je dokaj enostavna, če upoštevamo osnovne gojitvene 
zahteve in opravila v optimalnem času.

Celoten članek:
http://zelenisvet.com/maline/

http://zelenisvet.com/
http://zelenisvet.com/maline/
http://zelenisvet.com/maline/
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in poženejo dolge poganjke. Zelo okusna je sorta black juwell. Črne maline vsebujejo veliko antocianov. Vijolične 
maline so križane med črnimi in rdečimi sortami.

Oranžne maline so zastopane v manjšem številu. Zanimiva je sorta autumn amber, ki ima rozge brez trnov.

Omenimo naj še japonsko divjo malino, ki je sorodnica malin. Manjši plodovi se razvijejo na močnih in trnatih 
rozgah. Zori v poletnem času od julija do avgusta.

Rez malin
Za ohranjanje dobre rodnosti, zdravstvenega stanja in 
daljše življenske dobe nasadov malin je pravilna rez zelo 
pomemben ukrep. Malina tvori rodni les na poganjkih 
tekočega leta ali na enoletnih rozgah (poganjkih).

Maline režemo lahko jeseni, še bolje pa spomladi, ko 
lažje določimo, kateri poganjki so suhi, poškodovani ali 
celo pozebli.

Enkrat rodne maline tvorijo plodove navadno na lanskoletnih rozgah. Izjemoma so tudi sorte, ki rodijo v 
tekočem letu jeseni (autumn best, autumn first). Po zorenju se cvetne vejice posušijo, zato jih izrežemo. Prav 
tako je potrebno redčenje prevelikega števila poganjkov, ki izraščajo iz osnove in delajo gnečo v nasadu. Ko jeseni 
odrežemo rozge, ne puščamo čepov ali štrcljev, temveč izrežemo vse do osnove. Iz štrcljev dobimo metlasto 
razrast – preveč šibkih poganjkov.

Dvakrat rodne maline gojimo tako, da jih spomladi ali jeseni porežemo do tal. Na novo zrasli poganjki bodo 
močnejši in bolj rodni. Obiramo jih od julija dalje vse do jeseni.

Sorte malin
Poganjki malin ali rozge živijo največ dve leti. Zato je potrebno ločiti starost poganjkov. Po tem času se posušijo, 
zato je upoštevanje vsakoletne rezi in čiščenja nasada nujno. Maline najlažje gojimo na sistemu pocinkanih 
debelejših žic, ki jih pričvrstimo ob kostanjeve ali akacijeve kole. Lahko so tudi kovinski ali betonski stebri, ki so 
trajnejši.

Prva žica naj se nahaja na višini 60 – 80 cm od tal, druga 160 – 180 cm, odvisno od bujnosti sort. Rozge privezujemo 
ob žice z natezljivo vrvico ali posebno sponko. Na tako armaturo lahko pritrdimo tudi namakalni sistem, ki je pri 
malinah nujen.

Sajenje malin
Maline sadimo spomladi ali jeseni. Sadimo jih nekoliko globje (5 cm), da se bolje obrastejo z močnejšimi rozgami. 
Po sajenju jih porežemo do osnove.

Sadike so lahko brez koreninske grude – puljene ali gojene v lončkih.

Sadike malin si lahko vzgojimo tudi sami. Maline tvorijo številne koreninske odganjke, ki jih jeseni uporabimo 
kot mlade sadike. Zelo uporaben je način grobanja. Rozgo v času mirovanja jeseni pritrdimo v plitev jarek in 
zasujemo z zemljo. Odgnala bo številne korenine in poganjke, katere drugo leto razrežemo in razsadimo. Lahko 
jih razmnožujemo tudi s potaknjenci.

Rozge malin režemo do osnove in ne puščamo štrcljev. Na 
sliki rozge tekočega leta dvakrat rodnih malin.

http://zelenisvet.com/
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Klimatske in talne zahteve malin
Maline so rastline gozdnih sončnih robov. Ne sadimo jih v polsenco ali senco, saj bodo plodovi slabši in rodnost 
precej klavrna. Izberemo jim sončen in dobro zračen prostor. So poplnoma zimotrdne in prenesejo mraz v naših 
zimah tudi na višjih nadmorskih višinah.

Rade imajo humusno zemljo, zato jih sadimo na dobro pripravljena vrtna tla. Pred sajenjem dodamo zrel kompost 
in tudi nekaj šote. Vsako leto jih dognojujemo z ustreznimi sadjarskimi gnojili v priporočenih odmerkih.

Maline moramo namakati. Zorijo v poletno – jesenskem času zato je kapljični sistem namakanja in uporaba 
organske zastirke (slama, žaganje, lubje) nujna. Maline slabo prenašajo visoko podtalno vodo, kar je za njih skoraj 
vedno usodno. V tem primeru jih sadimo na grebene, da onemogočimo gnitje korenin.

Opraševanje malin
Maline so samooplodne. Priporočljivo pa je saditi različne sorte zaradi navzkrižne oprašitve, kar poveča pridelek. 
Maline oprašujejo čmrlji in čebele. Sodijo med medonosne rastline, zato so tudi koristne čebelarjem.

Bolezni in škodljivci malin
Pri boleznih velja omeniti sušico malin. Ta glivična okužba prizadene malinove grme še pred zorenjem, zato je 
najbolje okužene rozge odstraniti iz nasada in sežgati.

Na plodovih se pojavi siva plesen, na listih opazimo v določenih letih tudi rjo. Prisotne so tudi okužbe raznih 
bolezni odmiranja in venenja malin.

Pogosti škodljivci malin so malinar, pojavijo se tudi uši, pršice in gosenice. Zelo nadležne so stenice, saj puščajo 
značilen vonj na plodovih, ki zaradi slabega vonja niso uporabni.

Obiranje in skladiščenje malin
Maline obiramo zjutraj in jih nemudoma shranimo na hladno (2 ºC), da so plodovi obstojnejši. Maline uživamo 
največkrat sveže ali jih predelamo v sokove, marmelade ali malinovec. Lahko jih tudi zamrznemo za kasnejše 
obdobje. Zamrzujemo posamezne plodove na pladnju in jih šele zamrznjene vstavimo v posode, da se plodovi 
ne sprimejo, ker jih bomo sicer težko ločili.

Celoten članek:
http://zelenisvet.com/maline/

Nasad malin na žični opori. Maline so medonosne rastline. Malinova živa meja.

http://zelenisvet.com/
http://zelenisvet.com/maline/


Oglasno sporočilo:

Aktualna ponudba rastlin
Oglejte si aktualno ponudb posebnih sort rastlin v trgovini Zeleni svet. 

V ponudbi najdete klasične in ekološko pridelane sadike starih in novejših sort sadnega 
drevja. Poskrbite za samooskrbo v domačem vrtu in posadite sadiko jagodičja ali sadno 
drevo. Vaše zdravje vam bo hvaležno.

Več informacij:  http://trgovina.zelenisvet.com/trgovina/rastline

http://trgovina.zelenisvet.com/trgovina/rastline/
http://trgovina.zelenisvet.com/trgovina/rastline/
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Kolobar, setev in sajenje v juniju

Miša Pušenjak s KGZ Maribor  svetuje o optimalnem času setve, sajenja in sledenju vrtnin na gredicah, ki so se 
spraznile v mesecu juniju. Spoznali boste kam saditi, sejati radič, endivijo, listnati ohrovt, brstični ohrovt, črno 
redkev, belo redkev, podzemno kolerabo, repo, korenček in pozno zelje za kisanje.

Ne pozabite na endivijo  in radič
Najboljši termini za setev radiča in endivije so v mesecu juniju. Sejemo letni radič, ki bo naredil glave v tem letu 
in tudi sorte prezimnega radiča. Prezimni radič je najbolje sejati ob koncu junija in v začetku julija.

Ne pozabite sejati tudi nekaj vrstic tržaškega solatnika, ki je dobra garancija za solato v vročem poletju. Režemo 
ga redno, da listi niso kosmati in grenki.

Sejemo in sadimo tudi brstični in listni ohrovt
V juniju posadimo ali sejemo brstični ohrovt  in listnati ohrovt.  Tako si že v poletnem času zagotovimo vitamine 
in svežo zelenjavo za hladne zimske dni.

Setev črne redkve, bele redkve, podzemne kolerabe in repe
Začetek junija je primeren čas za setve črne redkve. Konec junija, začetek julija in cel julij je primeren čas za 
setev repe  za kisanje. V mesecu juniju lahko sejemo tudi belo redkev in podzemno kolerabo, ki jo sejemo od 
konca junija in do začetka avgusta. Najprimernejši čas za setev kolerabe je začetek julija, ko je v tleh še dovolj 
vlage.

Pazimo na kolobar
Zelja, črne redkve, listnega ohrovta, brstičnega ohrovta ne sadimo za rukolo, redkvico in nadzemno kolerabico, 
ki so s temi rastlinami v sorodu. Kolobarimo tako, da sorodnic ne sejemo in sadimo na isto mesto. Več o sorodnih 
vrtninah, sledenju vrtnin na gredici in kolobarju si preberite v članku: Kolobar in prva dela v vrtu.

Kaj sadimo in sejemo za zgodnjim krompirjem?
Za krompirjem sejemo črno redkev in kapusnice. V juniju je za zgodnjim krompirjem najbolje saditi brstični 
ohrovt, listnati ohrovt in zelje, ki ga lahko sejemo ali presajamo. Primerni vrtnini za krompirjem sta tudi radič in 
endivija.

V mesecu juniju že sadimo in sejemo na gredice, ki so 
ostale prazne po spravilu solate, redkvice, nadzemne 
kolerabice, zgodnjega krompirja in drugih vrtnin. Če 
upoštevamo kolobar in dobro vrtnarsko prakso že 
v zgodnjem poletju poskrbimo za jesenski in zimski 
pridelek sveže domače zelenjave.

Celoten članek:
http://zelenisvet.com/sajenje-sejanje-junij-zelenjavni-vrt

http://zelenisvet.com/
http://zelenisvet.com/sajenje-sejanje-junij-zelenjavni-vrt/
http://zelenisvet.com/sajenje-sejanje-junij-zelenjavni-vrt/
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Kaj sledi na gredici s solato, redkvico, nadzemno kolerabico?

Za solato ne sadimo endivijo in radičev, saj so te vrtnine v 
sorodstvu. Za solato običajno sejemo črno redkev in belo redkev. 
Po spravilu spomladanske solate lahko v mesecu juniju sejemo 
tudi korenček.

Za nadzemno kolerabico in redkvico, ki smo jo sejali zgodaj 
spomladi, lahko sejemo ali sadimo endivijo in radič.

Celoten članek:
http://zelenisvet.com/sajenje-sejanje-junij-zelenjavni-vrt

Greda s solato in nadzemno kolerabico.

http://zelenisvet.com/
http://zelenisvet.com/sajenje-sejanje-junij-zelenjavni-vrt/
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Sajenje paradižnika, paprike, kumar buč ...

S sajenjem paradižnika, kumar in ostalih plodovk ne hitimo!
V začetku maja je še nekoliko prezgodaj za sajenje paradižnika in ostalih plodovk. Konec aprila in v začetku maja 
jih lahko sadimo samo v rastlinjak, ker tla na prostem še niso dovolj ogreta.

Kako kombiniramo paradižnik, bučke in ostale plodovke na vrtni 
gredi?
Jajčevec, paprika in ostale plodovke so med sabo nevtralne, zato si v medsebojni kombinaciji ne škodijo in ne 
koristijo. V spomladanskem obdobju jih na vrt običajno sadimo kot zadnje vrtnine. Pri kombinacijah na skupni 
gredici pazimo, da paradižnik ne senči paprike, čeprav paradižnik velja za nekoliko neugodnega soseda papriki. 
Prav tako naj drugih plodovk ne senčijo kumarice na opori.

Upoštevajte primerno razdaljo sajenja
Pri sajenju upoštevamo primerne sadilne razdalje, ki jih najdete v naših nasvetih za paradižnik, papriko, kumare, 
bučke in jajčevec.

V rastlinjaku združimo paradižnik, papriko in jajčevec
V rastlinjaku skupaj sadimo paradižnik, papriko in jajčevec, pri tem upoštevamo, da paradižnik sadimo ob rob, 
tako mu poleti ne bo prevroče. Omenjene vrtnine naj zasedejo polovico rastlinjaka. Na drugi polovici sadimo 
kumare, bučke, blitvo, dolgo vigno, por in nekaj peteršilja. Tako tudi znotraj rastlinjaka vzdržujemo primeren 
kolobar.

Kaj sadimo med paradižnik, papriko in jajčevec?
Med vrste paradižnika, paprike in jajčevca spomladi običajno sadimo solato, da izkoristimo vmesni prostor. Med 
vse plodovke lahko sadimo tudi baziliko. Ob jajčevec sadimo kapucinke, ki zmanjšajo prisotnost koloradskega 
hrošča. Na paradižniku bo manj strun, če je v bližini kapucinka.

Druge primerne kombinacije s plodovkami
Na večjih gredah med sladko koruzo  sadimo kumare ali bučke. Z bučami lahko kombiniramo nizek fižol. Če želite 
izvedeti še več o primernih kombinacijah prisluhnite intervjuju z Mišo Pušenjak na povezavi.

Celoten članek: http://zelenisvet.com/sajenje-paradiznika-paprike-kumar-buc-ostalih-plodovk

Miša Pušenjak je podrobno opredelila vse možne 
kombinacije med plodovkami na gredici in ugodnimi 
vrtninami, ki jih sadimo med paradižnik, bučke, jajčevec 
papriko, kumare in feferone.

Celoten članek:
http://zelenisvet.com/sajenje-paradiznika-paprike-
kumar-buc-ostalih-plodovk/
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Jesensko sajenje česna in čebule

Jeseni najprej poskrbimo za sajenje čebule
Pri jesenskem sajenju čebule čebulček sadimo v vrste. Ob sajenju debelega čebulčka se lahko zgodi, da vam 
čebula zacveti. Če ste majski srebrnjak za spomladansko uporabo sejali v avgustu, ga v oktobru razsadite. Tako 
vam čebula spomladi ne bo zacvetela.

Čebulo in česen pred sajenjem namožimo v morske alge
Morske alge zelo pozitivno vplivajo na nastanek koreninskega sistema čebule in česna. Pred zimo je to še posebno 
priporočljivo, saj je to dobra popotnica za kasnejši obilen pridelek. Spomladi, ko se temperature dvignejo pa se 
bodo razvijali listi.

Debelejši čebulček sadite bolj na gosto
Debelejši čebulček (nad 25 mm) sadite bolj na gosto in ga porabite kot mlado čebulo. Drobnejšega sadite za 
glavni pridelek, saj ne bo zacvetel. Poberete ga lahko na polovični ali končni debelini.

Na čebulno in česnovo muho mislimo že jeseni
Ob sajenju čebule in česna smo pozorni, da jo sadimo na tako razdaljo, ki nam spomladi omogoča prekrivanje z 
loki in belo vrtno tkanino.

Za lažjo namestitev lokov spomladi je dobro, da spustite kakšno vrsto ob sajenju.

S prekrivanjem čebule spomladi običajno pričnemo v času cvetenja češenj in višenj. S prekrivanjem česna proti 
česnovi muhi pričnemo takoj spomladi, ko so tla primerna za obdelavo. To obdobje se v osrednji Sloveniji ujema 
za začetkom marca.

S sajenjem česna pričnemo v sredini oktobra
Za sajenje česna sta najboljša zadnja dva tedna v oktobru. Vse je seveda odvisno od vremena. Treba ga je posaditi 
vsaj dva, tri tedne pred tem, ko zemlja zmrzne.

To obdobje je težko napovedati, saj vemo, da se to v višjih predelih (nad 600 m) zgodi kakšen teden prej, na obali 
ga lahko sadimo tudi veliko kasneje. Splošna navodila pa veljajo predvsem za celinski (nižinski) del Slovenije.

V prispevku vam predstavljamo vse skrivnosti sajenja 
čebule in česna v jesenskem času. Če čebulo in česen 
sadite pravočasno in pomočite v morske alge bo pridelek 
nadpovprečen. Če ga boste jeseni sadili pravilno, vam 
tudi česnova in čebulna muha ne bo poškodovala 
pridelek.

Celoten članek:
http://zelenisvet.com/jesensko-sajenje-cesna-in-cebule
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Težave zaradi prehitrega sajenja česna
Če ga sadimo v začetku oktobra ali celo prej se lahko zgodi, da mraz poškoduje rastne vršičke. To se zgodi takrat, 
ko temperature pozimi padejo globoko pod ledišče (npr. -20 stopinj C). Posledica poškodovanih rastnih vršičkov 
je razraščanje česna v obliki drobnjaka.

Pravi čas za stročkanje česna
Česen stročkamo neposredno pred sajenjem, saj želimo, da nam pred zimo razvije dober koreninski sistem. Če 
ga stročkamo prezgodaj se zgodi, da nam požene liste, kar pa ni zaželjeno, saj tako slabimo razvoj koreninskega 
sistema.

Celoten članek: http://zelenisvet.com/jesensko-sajenje-cesna-in-cebule

http://zelenisvet.com/
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Oglasno sporočilo:

Knjige in revije za vsak vrt in dom
Izobraževalne knjige in revije so zelo priljubljene v trgovini Zeleni svet. Zagotovo 
vas bodo navdušile vrtnarske uspešnice priznane avtorice Miše Pušenjak, ki z 
nasveti poskrbi za vaš zelenjavni vrt. V knjigah najdete tudi koristne nasvete za 
sadni in okrasni vrt.

Ustvarjajte z naravo in si pomagajte tudi z ostalimi koristnimi knjigami. Med njimi 
najdete koristne nasvete za predelavo domačih živil, ki jih pridelate na domačem vrtu. 
S pomočjo rešitev v knjigah si pripravite slastna peciva, solate, predjedi, prigrizke, 
narezke in še veliko več kulinaričnih užitkov. 

Več informacij:  http://trgovina.zelenisvet.com/trgovina/knjige-in-revije
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Visoka greda iz palet

Zakaj se odločimo za visoko gredo?
Visoke grede so zelo primerne za vse, ki imajo težave s sklanjanjem in želijo imeti lep in urejen vrt. Zagotovo je 
najpomembnejša odločitev za visoko gredo olajšanje dela. Zaradi toplejših, zračnih in lahkih tal je pridelek tudi 
zgodnejši, manj je tudi škodljivcev (voluhar).

Predstavljamo vam idejo za visoko gredo iz odsluženih 
palet. Na takšen način si pripravite visoko gredo skoraj 
brez stroškov. Vse ostale materiale najdete v naravi. 
Visoke grede so najbolj priljubljene na zelenjavnem vrtu, 
saj dajejo vrtu višino in olajšajo delo vsakemu vrtnarju.

Celoten članek:
http://zelenisvet.com/visoka-greda-iz-palet

Skica za visoko gredo iz palet?
V spodnji tabeli si lahko ogledate zaporedje plasti, ki sestavljajo visoko gredo. Če sledite še zaporedju jo boste 
brez težav naredili tudi v domačem vrtu.

Visoko gredo iz odsluženih palet smo sestavili tako, da smo jo povezali v stabilno osnovo. Po oblikovanju osnovne 
konstrukcije smo pričeli s polnjenjem plasti.

PREDNOSTI SLABOSTI Rešitve za slabosti

Olajšano delo 
(delo brez sklanjanja)

Lesene visoke grede 
(npr. palete, deske, ...) niso trajne

Uporabljamo trajnejše materiale za 
obrobe  
(npr. hrast, kamenje, stara opeka, ...)

Ovira za škodljivce (voluhar),
ni okopavanja (zastirka)

Večja poraba vode poleti

Uporaba ZELENIH KOSMIČEV
(20 % zelenih kosmičev in 80 % vrtne 
zemlje), zastirke, pogostejše zalivanje

Z uporabo zelenih kosmičem 
zmanjšate porabo vode za polovico.

Zgodnejša setev in pridelek

Tla so toplejša, zračna, lahka

Boljša propustnost za vodo

Tabela 1:  Prednosti in slabosti visoke grede
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Kako bomo zmanjšali porabo vode za polovico?
Večjo porabo vode v poletnem času bomo zmanjšali z uporabo zelenih kosmičev, ki so povsem naravnega izvora 
in ne vsebujejo nobenih umetnih dodatkov. Sestavljeni so iz vulkanskih kamnin (diabaz, basalt in dolomit), ki so 
pridobljene lokalno.

V vrtno zemljo primešali zelene kosmiče v priporočenem odmerku (80 % vrtna zemlja in 20 % zeleni kosmiči). 
Tako pričakujemo, da bomo zmanjšali porabo vode kar za polovico.

Zeleni kosmiči vpijejo ogromno vode, ki se zadržuje v prostorčkih med vlakni. Tako je rastlinam na razpolago več 
vode, ki je rastlinam lažje dostopna. Prav tako pa kosmiči dajejo zračnost koreninam, da se lažje razraščajo.

Iz enakega materiala je sesatvljena tudi zelena podlaga, ki smo jo uporabli v spodnjem delu visoke grede.

Zaporedje in višina plasti na 
visoki gredi

Vrtna zemlja (80 %) + ZELENI KOSMIČI 
(20 %), zadrževanje vode (20 cm)

Višina visoke grede  (cca 1,1 m)

Domač kompost (10 cm)

Listje in trava (20 cm)

Zemlja s travo (15 cm)

ZELENA PODLAGA - preprečevanje 
posedanja zemlje med veje, drenažni 
material (3 cm)

Koruznica ali suhe veje,
drenažni material (40 cm)

Mreža proti voluharju

Tabela 2:  Zaporedje plasti v visoki gredi iz palet

http://zelenisvet.com/
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Zelene kosmiče je priporočljivo uporabiti tudi na gredicah v vrtu. Še posebno pri sajenju paradižnika, bučk, 
kumar in ostalih vrtnin, ki rabijo nekoliko več vode. Zelo so uporabni tudi pri sajenju vrtnin v večje posode na 
terasah. Ne pozabite jih dodati tudi pri sajenju okrasnih rastlin.

Primerna višina, širina in dolžina visoke grede
Ugotovili smo, da je visoka greda iz transportnih palet primerna za delo, saj je visoka do pasu. Če ste manjše rasti 
jo nekoliko znižajte in odstranite zadnje letve. Višino torej določite glede na vaše potrebe. Tudi širina visoke grede 
iz palet je ustrezna, saj z rokami brez težav dosežemo sredino grede.

Pred postavitvijo visoke smo poskrbeli za izboljšanje drenaže
Za izboljšanje drenaže na vrtnih tleh smo uporabili vrtne vile in globoko prerahljali tla. Dno grede smo za 
izboljšanje odcednosti zapolnili s suhimi vejami in rozgo vinske trte, ki je ostala po rezi. Uporabite lahko tudi 
koruznico ali druge organske materiale. Ta plast naj bo visoka približno 40 cm.

Če pozabite na globoko rahljanje tal imate lahko na težjih tleh težavo s prepustnostjo za vodo. V našem primeru 
smo ugotovili smo, da bo voda v primeru močnega naliva brez težav odtekala, saj ima med deskami na paleti 
dovolj prostora.

Umestitev dvignjene grede v prostor
Za visoko gredo smo izbrali sončno lego. Na ravnem terenu ni bilo težav s postavitvijo. Če jo boste postavili na 
terenu, ki ni raven pa poskrbite, da jo postavite pravokotno glede na nagib tal.

Stabilnost visoke grede iz palet
Kote visoke grede smo postavili na stabilno osnovo (kamnita plošča), da bo bolj trajna. Priporočamo, da visoko 
gredo iz palet sestavite tako, da ne odstranjujete kotnih nosilcev, saj vam omogočajo dodatno stabilnost. 
Odstranite samo zgornjo desko, da boste imeli več prostora za sajenje. Več o vezavi palet si oglejte v spodnji 
fotografiji.

Kaj sadimo in sejemo na visoko gredo?
Na visokih gredah gojimo vrtnine v mešanih posevkih, tako dosežemo boljši izkoristek prostora. Pri kombinaciji 
vrtnin pazimo na to, da ob robovih sadimo nižje rastline in na sredini višje vrtnine. Na visoko gredo sadimo in 
sejemo tudi koristne rastline in dišavnice. S setvijo in sajenjem pričnemo takoj spomladi, ko so tla primerna za 
obdelavo.

Celoten članek:
http://zelenisvet.com/visoka-greda-iz-palet

Za vezavo lahko uporabite vijake ali žeblje. Priporočamo, 
da okvirje v sredini povežete še z žico. Tako omogočite 
boljšo vezavo med stranicami.

http://zelenisvet.com/
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Kaj sejemo in sadimo v mesecu marcu?

V marcu sejemo in sadimo solato
Solato v vrt sejemo za česnom in čebulčkom, pred solato sejemo tudi bob in vrtni grah. Če bo vreme ugodno 
prve sadike solate presajamo že v mesecu marcu.

Solato lahko že konec januarja ali februarja sejete direktno v tople grede, meseca februarja in marca  pa tudi v 
neogrevane rastlinjake.

S setvijo solate v vrt pričnemo, ko so tla  tudi ponoči ogreta na 5 °C, to pa se zgodi v mesecu marcu. Podatki 
o temperaturi tal so javno dostopni na meto.si temperature in stanje tal. Med solato običajno sejemo redkvico, 
lahko poizkusite tudi z rukolo ali vrtno krešo.

Ne pozabimo na zgodnje zelje, cvetačo, brokoli, grah, bob, česen in 
čebulo
Spomladanski česen sadite spomladi (februar, marec), kot prvo vrtino v vrtu in to takoj, ko je zemlja primerna 
za obdelavo. Tudi sadike zgodnje zelenjave (zgodnje zelje, cvetača, brokoli) v vrt presajamo takoj, ko bo vreme v 
marcu primerno za prva vrtnarska opravila.

Ne pozabimo tudi na sajenje čebulčka, setev graha in boba. Grah sejemo zgodaj spomladi, pred setvijo čez 
noč namočite v topli vodi ali kamiličnem čaju, ki tudi nekoliko razkuži seme. Priporočamo, da s setvijo graha 
pohitite saj obožuje hladna tla. Grah nizkih sort posejte čim prej spomladi (začetek marca), tako boste imeli 
hitrejši pridelek.

V marcu sejemo tudi za sadike paradižnika
Nasvet za setev sadik paradižnika je podan za osrednjo Slovenijo. Termin setve za sadike načrtujte tako, da ga 
v vrt posadite v sredini maja in nič prej. Saj nas skoraj vsako leto presenetijo majske ohladitve, ki sadiko ovirajo 
pri razvoju. Sadika paradižnika se razvija 60 do 70 dni.

V osrednji Sloveniji je tako treba opraviti setev v prvi polovici marca. Konec februarja ali v začetku marca 
sejemo tudi za sadike paprike in jajčevca. Papriko in jajčevec največkrat sejemo v multi plošče ali v setvenico. 
Če paradižnik sadite v rastlinjak konec aprila, setev za sadike opravite v začetku marca. Čas setve za sadike je 
odvisen tudi od nadmorske višine in podnebja.

V mesecu marcu sejemo in sadimo vrtnine, ki jih 
bomo pobirali v spomladanskem in zgodnje poletnem 
obdobju. Z deli v vrtu pričnemo takoj, ko so tla primerna 
za obdelavo. V marcu sejemo tudi za sadike paradižnika 
in ostalih plodovk. Ne pozabite tudi na setve in sajenje 
v rastlinjakih.

Celoten članek:
http://zelenisvet.com/sejanje-sajenje-marec
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Optimalna temperatura za dober razvoj sadike
Temperatura v prostoru naj z razvojem sadike pada, zato je treba zagotoviti primeren temperaturni režim. 
Če je temperatura previsoka in sadika slabo osvetljena bo sadika vzdolžena. Po domače pravimo, da sadika 
»podivja«. Če vam sadike »podivjajo« jim je treba zagotoviti nekoliko nižjo temperaturo in izboljšati osvetlitev.

Kaj se dogaja v rastlinjaku?
Rastlinjak je lahko poln zimskega pridelka. Pozimi v rastlinjakih odlično uspevajo motovilec, špinača, blitva, 
rukola, mlada čebula, peteršilj, ter številna zelišča in dišavnice, ki jih uporabljamo v kuhinji.

V januarju in februarju ste že lahko sejali  prvo zimsko solato, grah in bob in čez setve namestili dodaten 
tunel. Ker solato sejemo v mesečnih presledkih, jo v rastlinjak sejemo ali sadimo tudi meseca marca. Pri tem ne 
gnojimo preveč, da ne bo vsebovala preveč škodljivih nitratov.

Za hitrejši pridelek sadite sadike solate v mešanih posevkih z vrtno krešo, rukolo ali redkvico. V mesecu 
marcu naj rastlinjak ne bo prazen, saj v njem zelo zgodaj pridelamo prvo solato, redkvico, motovilec, režemo 
rukolo, blitvo, peteršilj, pulimo mlado čebulo, poberemo prvi grah in ostale zgodnje vrtnine.

V spomladanskem času si s pomočjo rastlinjaka lahko vzgojite domače sadike vrtnin. Pri vzgoji vtnin je sicer 
potrebno nekoliko več znanja, ampak vredno je poizkusiti.

Celoten članek:
http://zelenisvet.com/sejanje-sajenje-marec

Sadike spomladi utrjujemo v toplih gredah, 
rastlinjakih, tunelih ter vetrolovih, da imajo zadosti 
svetlobe in se ne potegnejo.

Tabela 1: Optimalna temperatura za vzgojo sadik zelenjave glede na vrsto zelenjave

Vrsta zelenjave / optimalna temperatura T (oC)
vznik

T (oC)
1. list

T (oC)
2 - 3 liste

Solata 17 15 10

Zgodnje zelje, brokoli, cvetača 23 17 14

Paprika 25 20 17

Jajčevec 25 20 17

Paradižnik 25 18 15

http://zelenisvet.com/
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Aktinidija - Kivi

Ime kivi je vrsta dobila po ptiču, ki živi na Novi Zelandiji. Aktinidija kot vrsta pa izvira iz Kitajske. V zadnjem 
obdobju smo priča številnim novim sortam aktinidije, katere so tudi bolj odporne proti mrazu.

Kivi radi gojimo zaradi visoke vsebnosti vitamina C. Okusni in sočni plodovi nam na jesen – zimo pomagajo 
ohranjati odpornost in jih v ustrezni shrambi lahko ohranjamo tudi dva do tri mesece.

Cvetenje in opraševanje kivija
Večina vrst in sort aktinidije je dvodomnih, kar pomeni, da rastlina razvije samo moške ali samo ženske cvetove. 
To v praksi pomeni, da moramo na pet ženskih rastlin posaditi eno moško rastlino. Čebele raznesejo pelod iz 
moških rastlin na ženske rastline in tako poskrbijo za oprašitev in kasneje pridelek.

Primer je vsem dobro poznana in najbolj razširjena sorta debeloplodnega kivija Hayward. Hayward je sorta 
z ženskimi cvetovi, ki za oplodnjo rabi moško sorto. Rastline z moškimi cvetovi so sorte Tomuri in Matua. 
Funkcionalno obojespolni cvet ima sorta J́enny´ in Actinidia arguta Íssaí . Ti dve sorti ne rabita opraševalne 
sorte.

Vse vrste aktinidije rastejo kot bujne vzpenjavke. Gojimo 
jih podobno kot trto. V vrtovih jo najpogosteje gojimo v 
obliki ´brajde´ - strokovno pergole in špalirja. Poznamo 
številne vrste aktinidije in znotraj vrst sorte, katerih 
plodovi se razlikujejo po velikosti, barvi in okusu.

Celoten članek:
http://zelenisvet.com/aktinidija-kivi

Funkcionalno ženski cvet s pestičem in zakrnelimi 
prašniki. Sorta ´Hayward´

Funkcionalno moški cvet kivija sorta ´Tomurí , s 
prašniki in zakrnelo plodnico.
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http://zelenisvet.com/aktinidija-kivi/
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Rodni les kivija
Kivi razvije rodne brste na lanskoletnih poganjkih, ki izraščajo iz predlani odrezanega čepa.

Rodni les kivija
Kivi je bujna vzpenjavka. Gojimo ga v vzgojno obliko pergola ali brajda. Na dveh osnovnih nosilcih – kordonih 
puščamo na 50 cm en čep in en reznik. Reznik je več kot meter dolg lanskoletni poganjek, na katerem se formirajo 
poganjki z cvetnimi brsti. Čep je kratek lanskoletni poganjek prikrajšan na dva do tri očesa – brste. Na čepu bo 
odgnal poganjek, ki bo drugo leto reznik z rodnim lesom in bo nadomestil letošnji reznik.

Če poenostavimo, letošnji reznik z plodovi bo drugo leto čep in letošnji čep bo drugo leto reznik.

Kivi režemo pred brstenjem. Velikokrat se zgodi, da rastlina močno solzi. Solzenje ali iztekanje sokov se kmalu 
ustavi in rana od rezi se zasuši.

Izvajamo tudi poletno rez, kjer poganjke na ženskih rastlinah prikrajšamo na 1,5 metra dolžine. S tem ukrepom 
rastlino osvetlimo in omogočimo boljše dozorevanje lesa. 

Moške rastline po cvetenju pokrajšamo, saj je njihova funkcija le opraševanje. Pazimo, da jih popolnoma ne 
oskubimo, ker potem drugo leto ne cvetijo. Držimo se pravil rezi. Gojimo rodni les in skrbimo za regulacijo rast 
– rodnost.

Prav tako moramo sčasoma pomlajevati rastlino, saj se osnovni rodni nosilec – kordon tudi izrodi. Izrezujemo 
tudi poškodovane in suhe poganjke.

Gojitvene oblike kivija
Kivi na vrtovih gojimo kot brajdo in špalir. Zaradi velikih listov nam rastlina nudi tudi prijetno senco.

Prvo leto po sajenju spomladi prikrajšamo sadiko na dva do tri brste. En poganjek nato po bambusovi opori 
previdno usmerjajmo do višine brajde. Vse stranske poganjke odstranjujemo.

Poganjek na višini brajde usmerimo vodoravno. 
Prikrajšamo ga za tretjino. In usmerimo na levo stran. 
Ko odžene nove poganjke enega usmerimo v nasprotno 
stran. Oba poganjka prikrajšamo na meter in pol dolžine. 
To sta dva osnovna nosilca rodnega lesa imenovana 
kordon. Na kordonu nato izmenjujemo čepe in reznike.

Razmnoževanje kivija
Kivi razmnožujemo s potaknjenci ali redko tudi z cepljenjem.

Vzgoja kivija na pergoli, tretje leto po sajenju. Sorta 
´Hayward´

http://zelenisvet.com/
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Gojenje kivija
Kiviju dodamo spomladi fiziološko kisla gnojila, saj ne uspeva v zemlji, ki vsebuje preveč apnenca. Ustrezno je 
gnojilo za ameriške borovnice ali gnojila za kivi. Gnojila že založno dodamo ob sajenju v priporočenih odmerkih.

Kloroza se pojavi tudi zaradi pomanjkanja katerega od hranil, zaradi pomanjkljivega gnojenja.

V zemljo kamor bomo sadili kivi dodamo večjo količino šote in uporabljamo zastirko iz borovega lubja in žaganja 
iglavcev. V zelo bazičnih tleh se lahko pojavi kloroza na listih, kar je posledica prevelike vsebnosti apnenca.

Klimatske in talne zahteve
Kivi je občutljiv na sledeče klimatske dejavnike:

–         močna sončna pripeka, kjer se tkiva na pecljih listov in plodov poškodujejo in predčasno odpadejo,
–         sušenje listnih robov v suhih, vročih in vetrovnih poletnih dneh,
–         jesenske, spomladanske pozebe in hud zimski mraz, ko se temperatura spusti pod – 20º C,
–         obdobje suše, kjer je namakanje obvezno.

Talne zahteve za gojenje kivija:

–         kivi zahteva nekoliko kiselkasto zemljo, zato mu pred sajenjem dodamo šoto,
–         je rastlina, ki za uspešen razvoj potrebuje namakanje, zato uredimo sistem kapljičnega namakanja.

Škodljivci in bolezni kivija
Kivi je dokaj zdrava sadna vrsta. Na plodovih lahko opazimo sivo plesen in navadno sadno gnilobo – monilijo.

Obiranje in skladiščenje kivija
Kivi obiramo oktobra in novembra odvisno od sorte. Pazimo, da ga oberemo še preden je temperatura pod 
lediščem.

Plodov ne smemo poškodovati. Obiramo tako, da s škarjami odrežemo plod brez peclja.

Kivi skladiščimo v kleteh ali hladilnikih. Temperatura skladiščenja se giblje od 2 do 3º C. Med skladiščenjem se 
sprošča plin etilen, ki povzroča zorenje. Etilen težje zadostno odstranjujemo iz domačih skladišč, zato je čas 
skladiščenja bistveno krajši, kot v skladiščih z kontrolirano atmosfero.

Kako najhitreje omehčamo kivije?
Kivije je potrebno omehčati, da postanejo zreli. Ta proces pospešimo, če jim odstranimo dlačice in okoli njih 
zložimo zrela jabolka. Vse skupaj zavijemo v papirnato vrečko in počakamo teden do deset dni.

Celoten članek:
http://zelenisvet.com/aktinidija-kivi

http://zelenisvet.com/
http://zelenisvet.com/aktinidija-kivi/


Facebook in Zeleni svet TV
Vabimo vas, da obiščete in všečkate facebook stran Zeleni svet, ki je dokaz, da 
plujemo v pravo smer. 

Zeleni svet TV na Youtube
Izobražujete se lahko tudi preko brezplačnih poučnih video vsebin na našem 
Youtube kanalu, vsi posnetki pa so na voljo tudi na naši osnovni spletni strani.

http://zelenisvet.com/
http://zelenisvet.com/
https://www.youtube.com/channel/UCp0d7rZ7mdol3ULfoMhO8Fg/?sub_confirmation=1
http://zelenisvet.com/
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Zelenjavni vrt v septembru

Če špinačo sejemo do sredine septembra jo režemo še v tem letu. Špinača, ki jo bomo sejali kasneje  v septembru 
in oktobru prezimi in jo režemo spomladi. Običajno jo sejemo na gredice kjer smo gojili paradižnik, kumarice, 
papriko, jajčevec, feferoni, bučke, lubenice, melone ali solato.
Prezimne sorte solate sejemo do konca septembra, včasih je uspešna še poznejša setev. Setev krhkolistnih sort 
opravite v več terminih in sicer v začetku septembra in začetku oktobra. Mehkolistne sorte pa v sredini septembra 
in sredini oktobra.
Pri solati pazimo, da jo ne sejemo poleg peteršilja, v tem času se bo dobro počutila ob špinači. Več o setvah in 
sajenju posameznih vrtnin si lahko preberete tudi na spletni strani Zeleni svet, pod zavihkom zelenjavni vrt in 
rubriko zelenjavni vrt od A do Ž.

S katerimi vrtninami jeseni ne hitimo? 
Čebulček za prezimljanje sadimo konec septembra in oktobra, tako bo čebula razvila več koreni in manj listja. 
Jesenski česen lahko kupite v septembru, sadite ga konec oktobra in v novembru. Če ga sadite prezgodaj požene 
velike liste, ki jih zimski mraz lahko poškoduje.

Katere pridelke v začetku septembra pobirate z domačega 
zelenjavnega vrta? 
Z grede pobiramo več vrtnin. V tem času se še vedno veselimo plodovk med katere uvrščamo papriko, jajčevec, 
lubenice, melone, bučke, ter paradižnik, ki v deževnem poletju praviloma propade zaradi krompirjeve plesni. Naj 
opomnim, da v rastlinjakih in nadstreških ob ustreznem ekološkem varstvu paradižnik še vedno pobiramo.

Na krožnikih se veselimo tudi nizkega fižola za stročje, zrnje, visokega fižola, kolerabe, zelja, ohrovta, dnevno 
režemo tudi peteršilj in drobnjak. Celo leto se po rezi lepo obrašča tudi blitva. 
Med kapusnicami lepo uspeva zelena, tudi rdeča pesa je najboljša sveža v solati, iz nje lahko iztisnemo tudi sok. 
Pobiramo tudi poletno solato, ki jo največkrat sadimo ob visok fižol. Tudi radič in endivija, ki smo jo sadili za 
zgodnjim krompirjem v začetku poletja že pobiramo z vrta.

Kaj lahko sejemo na prazne gredice za zeleno gnojenje? 
Na kakšno gredo posejemo facelijo. Lahko poizkusimo tudi z oljno redkvijo ali belo gorjušico, ki ju na vrtu pustimo 
pomrzne in prezimi. Od sredine septembra do konec oktobra lahko sejemo tudi ozimna žita, ki jih marca, ko so 
tla primerna za obdelavo pokopljemo v tla. Tako bodo tla pokrita z zeleno odejo, ker je priporočljivo za vsak vrt.

Celoten članek:
http://zelenisvet.com/setev-sajenje-septembra-zelenjavni-vrt   

V septembru sejemo in pobiramo številne vrtnine. 
Nekateri ste že posejali špinačo, zimsko solato in 
motovilec. Ste vedeli, da v septembru še vedno lahko 
sejete blitvo, rukolo in redkvico.
Septembra še vedno sejemo špinačo in zimsko solato. V 
katerih terminih lahko sejemo ti dve priljubljeni vrtnini?  

Celoten članek:
http://zelenisvet.com/setev-sajenje-septembra-
zelenjavni-vrt

http://zelenisvet.com/
http://zelenisvet.com/setev-sajenje-septembra-zelenjavni-vrt/
http://zelenisvet.com/setev-sajenje-septembra-zelenjavni-vrt/
http://zelenisvet.com/setev-sajenje-septembra-zelenjavni-vrt/
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Jagode

Plodove večkrat rodnih jagod uživamo od konca maja dalje in tekom celega poletja do pozne jeseni, če nam 
le dopušča vreme. V hudi poletni vročini se cvetenje navadno ustavi.

Plodovi so bogati z vitamini in minerali. Poleg plodov so užitni tudi mladi listi. Mlade liste lahko pobiramo drugo 
leto po sajenju in jih uporabljamo za pripravo čaja. Jagode blagodejno vplivajo na črevesno klimo, krepijo kosti, 
lase ter pomlajevalno delujejo na kožo. Jagode zato simbolizirajo mladost. Plodovi jagod so sladki, aromatični, 
sočni in zelo zdravi.

Sorte jagod delimo na enkrat in večkrat rodne. Enkrat rodne jagode delimo še na zgodnje, srednje pozne 
in pozne sorte. Pridelujemo lahko tudi gozdne jagode, viseče jagode, ki tvorijo plodove na daljših viticah, ter 
ponesrečeno poimenovane ´jagode vzpenjavke ,́ ki marsikateremu trgovcu služi kot dobra reklama, vrtičkar 
pa zaman pričakuje, da bo taka jagoda zares sama splezala po opori. Najdemo pa tudi sorte jagod z zanimivimi 
vijolično - rdečimi cvetovi, ki prav tako obrodijo.

Kdaj sadimo jagode?
Natančnega časa sajenja jagod za ljubiteljsko pridelavo ne določamo. Sadimo jih najpogosteje spomladi, ali od 
druge polovice avgusta dalje.

Jagode so zelo priljubljene in zato nepogrešljive 
prebivalke skoraj vsakega sadnega in zelenjavnega 
vrta. Marsikdo jagode posadi tudi v balkonska korita, 
obešanke in celo v vreče napolnjene z ustreznim 
substratom. Uvrščamo jih med sadne rastline in ne med 
vrtnine.

Celoten članek na:
http://zelenisvet.com/jagode

Večkrat rodne - mesečne jagode. Gozdne jagode. Hidroponsko gojene jagode.

http://zelenisvet.com/
http://zelenisvet.com/jagode
http://zelenisvet.com/jagode
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Zelo razširjene so zelene sadike, ki jih vzgojimo iz živic. Ta način je uporaben tudi v domačih vrtovih. Matične 
rastline lahko uporabimo za razmnoževanje. Odtrgavamo jim cvetove in pustimo, da živice poženejo ter se 
ukoreninijo. Presajamo jih od sredine avgusta dalje pa vse do septembra. Te sadike drugo leto že obrodijo.

Sadike, ki jih kupimo spomladi v lončkih rodijo že isto leto. Mesečnim jagodam odtrgamo prve cvetove, da se 
sadike bolje ukoreninijo. Sadimo jih lahko tudi zgodaj jeseni. Za intenzivne nasade se uporabljajo hlajene sadike, 
ki zacvetijo, ter nato rodijo že nekaj tednov po sajenju.

Priprava gredic na sajenje jagod
Jagod NE sadimo tam kjer smo predhodno sadili paradižnik, papriko kumare in krompir. Sadimo jih navadno 
skupaj z česnom. V zelenjavni vrt jagode sadimo med špinačo, čebulo, por, solato in fižol.

Najpogosteje jagode sadimo na del vrta, kjer jih bomo izkoriščali tri do štiri leta. Po obdobju treh let bodo 
jagode slabše kvalitete in jih bo potrebno nadomestiti z novimi sadikami.

Če imamo dovolj prostora na vrtu jih prav tako kot v intenzivni pridelavi sadimo na grebene široke 50 cm in 30 
cm višine. Na manjših površinah lahko oblikujemo klasične gredice široke 1, 2 m kjer upoštevamo razmik 40 
cm med rastlinami. Vmesne prostore zapolnimo z česnom.

Zastirko iz slame uporabimo preden začnejo jagode zoreti. Slame ne polagamo spomladi, saj preprečimo 
ogrevanje zemlje in zato jagode kasnijo z zorenjem. Slama deluje kot zastirka, da plodovi niso umazani, se 
hitreje osušijo in tako zmanjšamo pojav plesni, preprečuje izhlapevanje vode in ovira rast plevelov.

Jagode imajo rade gnojenje z kompostom in sadjarska gnojila pripravljena za jagodičevje. Prav tako jih lahko tudi 
med zorenjem malo dognojimo.

Vzdrževanje obstoječih gredic
Spomladi še preden začnejo jagode odganjati grme očistimo suhega listja. Odstranimo tudi poškodovane liste 
ter živice, ki smo jih prejšnjo sezono pozabili odstraniti. Posebno pozornost namenimo čiščenju okuženih listov z 
glivičnimi boleznimi, ki povzročajo pegavosti (rdeča in bela listna pegavost). Okužene liste porežemo in sežgemo.

Nasad pognojimo in zemljo okoli grmov plitvo zrahljamo. Paziti moramo predvsem na predoziranje z dušičnimi 
gnojili. Vzdržujemo zračen ter ne pregost grm. Med jagode posadimo v tem času spomladanski – jari česen.

Bolezni in škodljivci jagod

Nemalokrat nam zagode hrošček iz skupine rilčkarjev – jagodov cvetožer. Škodo povzročajo tudi drugi rilčkarji. V 
času cvetnih popkov samica odlaga jajčeca v popek. Ličinke se hranijo z vsebino cvetnih popkov.

Celoten članek na: http://zelenisvet.com/jagode

Jagode gojene na prostem so dovzetne 
na pojav listnih pegavosti (rdeča in bela 
pegavost). 
Plodove lahko okuži siva plesen, ki se lahko 
v ugodnih pogojih hitro širi. Pojavi se lahko 
tudi pepelovka na listih.

Škodljivi so predvsem polži, proti katerim 
se borimo na različne načine. Več o polžih 
preberite v članku o polžih. Opazimo tudi 
uši in pršice.

Rdeča listna pegavost. Bela listna pegavost.

http://zelenisvet.com/
http://zelenisvet.com/jagode


www.zelenisvet.com- 40 -

Sibirska borovnica, majska jagoda

Vitamini za zdravje z domačega vrta
Sibirske borovnice imajo plodove bogate z antioksidanti, vitamini, mikro in makroelementi (magnezij, železo, 
baker, jod…). Zaradi ugodne vitaminske in mineralne sestave jih imenujejo tudi jagode večne mladosti. Plodovi 
so sladko kislega okusa, jagode pa različne debeline. Priporočamo, da izbirate med sortami, ki imajo debelejše 
plodove, ki niso grenki. Če izberete pravo sorto vas bo rastlina nagradila s sladko-kislim okusom debelih jagod. 

Sibirsko borovnico v Sloveniji je zelo pogosto imenujemo tudi majska jagoda. To poimenovanje se vse bolj 
uveljavlja, ker plodovi zorijo konec aprila in v začetku maja. Znanih je več različnih sort, ki imajo različno debele 
jagode. Izbirajte tiste sorte, ki imajo debele jagode in niso grenke. Niso vse sorte enake, zato bodite pozorni 
pri nakupu sadik. Grmi zrastejo od 1,2 do več kot 2 metra v višino. Vse pa je odvisno od sorte, ki jo sadimo. 
Nekatere sorte rastejo bolj pokončno, spet druge bol povešeno. V naravnem okolju jih zasledimo na območjih 
severne Evrope, Azije, Severne Amerike, Rusije in Japonske.

Za dober pridelek je treba saditi več različnih sort
Komaj opazni rumeni cvetovi se razvijejo po zelo zgodnjem olistanju konec meseca februarja ali marca. Za obilen 
pridelek se priporoča sajenje več različnih sort, ki se med sabo oprašijo. Če posadite samo eno rastlino se ne 
bo oplodila, pridelka pa ne bo ali pa bo slab. Priporočamo, da skupaj posadite 4 ali 5 različnih sort in si zagotovite 
odličen pridelek.

Sibirska borovnica nas svežimi vitamini, minerali in 
ostalimi koristnimi snovmi razveseli že konec aprila 
ali maja.  Dejansko je to prvo sadje z domačega vrta. 
Okus plodov spominja na borovnice, ni pa v sorodu z 
katero koli vrsto borovnic.  Če jo posadite v vrt, posodo 
ali korito se boste zagotovo razveselili okusnih, sočnih 
sladko-kislih plodov.

Celoten članek:
http://zelenisvet.com/majska-jagoda-kovacnik/

Cvetovi se odprejo v mesecu 
marcu in so pod listi komaj 
opazni.

Grm sibirske borovnice. Pridelek sibirskih borovnic, sorte “Fialka”.

http://zelenisvet.com/
http://zelenisvet.com/sibirska-borovnica-majska-jagoda-kovacnik/
http://zelenisvet.com/majska-jagoda-kovacnik/
http://zelenisvet.com/majska-jagoda-kovacnik/
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Sadimo najmanj dve različni sorti, da se medsebojno oprašita, še bolje pa več. Cvetovi so odporni na pozebo 
saj zdržijo po nekaterih podatkih od – 10 do – 14 º C.  

Sibirsko borovnico konec februarja in v marcu jo oprašujejo čmrlji, delno je tudi vetrocvetka.  Čebele se pojavijo 
komaj konec marca, ko je bolj toplo in so prepozne za njeno opraševanje.

Rez sibirske borovnice in gojitvena oblika
Gojimo jo kot grm. Spomladi izrežemo kakšno starejšo vejo, da grmiček pomladimo. S tem dosežemo rast 
novih poganjkov, osvetlimo notranjost grma in ohranjamo rodnost.

Klimatske in talne zahteve
Je popolnoma prezimna vrsta, odporna na ekstremno nizke temperature. Prav tako ji ne škodi poletna 
pripeka. Rada ima organsko zastirko nad območjem korenin in namakanje v času sušnega obdobja.

Za gnojenje uporabimo sadjarska gnojila ali gnojila za jagodičje v priporočenih odmerkih. Navodila za uporabo 
najdete na embalaži.

Uspeva v navadni vrtni zemlji.  Nikoli pa ni treba pripravljati ekstremno kislega rastišča, kakor pri borovnicah, 
saj rastlina z njimi ni v sorodstvu. Zemlji dodamo nekaj šote in zrelega komposta. Rada ima odcedna in vlažna tla. 
Zbitih ilovnatih tal s stoječo vodo ne prenese. Razdalja sajenja med rastlinami naj znaša 0,8 – 1 meter. Lahko jo 
gojimo tudi v loncih, večjih posodah, koritih. 

Zorenje in obiranje sibirske borovnice
Zrelost nastopi navadno v prvi polovici meseca maja. Nekatere sorte zorijo tudi kasneje (10 do14 dni)  v času 
zorenja prvih jagod. Včasih se zgodi, da rodijo že konec aprila. Vse je odvisno od sorte in klimatskih zahtev. 
Plodovi so popolnoma zreli takrat, ko se tudi vsebina jagod obarva modro in ne samo kožica. Jagode na grmu 
zorijo postopoma.

Pridelek na grm znaša v polni rodnosti 2 – 3 kg. Polna rodnost nastopi v četrtem ali petem letu. Grme je potrebno 
zaščititi z mrežo proti ptičem, ker jagode zelo radi pokljuvajo. Sibirska borovnica nima posebnih škodljivcev in 
bolezni. Tu in tam opazimo sivo plesen na jagodah. Razmnožujemo jo s potaknjenci in grebeničenjem.

Celoten članek:
http://zelenisvet.com/majska-jagoda-kovacnik

http://zelenisvet.com/
http://zelenisvet.com/majska-jagoda-kovacnik/


www.zelenisvet.com- 42 -

Kaki

Plodovi kakija vsebujejo številne zelo pomembne zdravilne sestavine, kot so vitamin C, provitamin A in vitamini B 
kompleksa. Vsebuje do 18 % sladkorjev, železo, jod ter pektin in čreslovine.

Plodovi imajo blagodejen vpliv na urejanje prebave, razstrupljanje telesa, protistresno delovanje in zniževanje 
holesterola.

Cvetenje in opraševanje kakija

       Kaki je pravi posebnež pri razvoju cvetov. Posamezne  
       sorte razvijejo lahko samo ženske cvetove, samo moške  
       cvetove, samo hermafroditne cvetove, moške in ženske  
       cvetove, ženske in hermafroditne cvetove, moške in   
       hermafroditne cvetove in rastline z moškimi, ženskimi in  
       hermafroditnimi cvetovi.

       Cveti v mesecu maju in juniju. Kaki oprašujejo večinoma  
       čebele in čmrlji.

V kolikor se kakiji medsebojno ne oprašijo, tvorijo plodove brez semen. Ta pojav imenujemo partenokarpija. 
Plodovi, ki nastanejo z oplodnjo vsebujejo do 5 semen.

Rodni les kakija
Kaki tvori cvetne – rodne brste na koncu enoletnih poganjkov, ki izraščajo iz dvoletnega lesa.

Rez kakija
Rez opravimo spomladi, ko mine nevarnost mraza. Pri kakiju osvetljujemo in odpiramo krošnjo z odvajanjem 
vej na navzven rastoče položne veje. Pod težo pridelka se veje tudi same povesijo. Izrojen les spodrezujemo, 
čistimo hrbte vej, ter prikrajšujemo vrhove. V kolikor je potrebno, izvedemo tudi poletno rez, kjer izrezujemo 
bohotivke – pokončno rastoče poganjke, ki prekomerno senčijo notranjost krošnje.

Podlage za cepljenje kakija
Kaki razmnožujemo izključno z cepljenjem. Vzgoja iz semena ne da pričakovanega pridelka in drevesa iz sejancev 
rodijo pozno. Prav tako se vzgoja iz potaknjencev v domačih razmerah ne konča z vzgojo lastnih sadik.

Imenujemo ga tudi vzhodno jabolko ali zlato jabolko.  
Kaki simbolizira drevo miru. Izvorni domovini kakija sta 
Japonska in Kitajska. Ta praviloma mediteranska sadna 
vrsta je prilagodljiva na klimatske in talne razmere. 
Izbrane sorte lahko na zavetnih in toplih legah gojimo 
na vrtovih tudi v kontinentalnem delu Slovenije. 

Celoten članek:
http://zelenisvet.com/kaki/
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Kaki največkrat cepimo na generativno podlago – sejanec Diospyros lotus in Diospyros virginiana. Izberemo 
cepljenje na živo oko.

Gojitvene oblike za kaki
V obmorskih krajih, kjer so zime z malo ali nič snega, lahko kaki vzgojimo v kotlasto krošnjo.  Najpogosteje 
vzgajamo kaki v vretenast grm in piramidalno krošnjo. Cilj vzgojnih oblik je predvsem osvetlitev krošnje in 
povečanje rodnega volumna.

Veje razporedimo v 4 – 5 etaž, ki jih spiralasto nameščamo okoli osnovnega provodnika. Višino debla določimo 
med 80 – 120 cm. Pri vretenasti vzgoji naj bo sadilna razdalja med drevesi kakija 5 – 6 metrov in med vrstami do 
6 metrov. Na drevesih v polni rodnosti, katera so pravilno oblikovana in strokovno rezana lahko pridelamo tudi 
do 100 kg pridelka.

Redčenje plodov kakija
Plodovi se zelo radi sami razredčijo, zato nam ni potrebno tega opravila opraviti ročno, kot pri jablanah. Redčenje 
je normalen pojav, ki prepreči izmenično rodnost. Ta pojav  se lahko ponovi tudi jeseni, če je vreme izrazito 
vetrovno in sušno. Prva leta po sajenju kaki zelo pogosto odvrže veliko plodičev.

Gnojenje kakija
Založno ga že ob sajenju pognojimo z kombiniranimi sadjarskimi NPK gnojili v priporočenih odmerkih. Prav tako 
dodamo hlevski gnoj. V letih po sajenju in v polni rodnosti je tudi gnojenje z dušičnimi gnojili nujno. Prva leta po 
sajenju dodamo do 0, 5 kg Kan-a na drevo, kasneje tudi do 1 kg Kan-a na drevo, spomladi v treh odmerkih.

Klimatske in talne zahteve kakija
V kontinentalnem delu se priporoča sorta Tipo. Kaki je sicer prilagodljiva vrsta, znotraj katere so sorte, ki v 
kontinentalnem delu vedno ne dozorijo.

Mlade sadike kakija je pred zimo prva leta potrebno zaščititi z kopreno. Prednost naj ima spomladansko sajenje, 
da se drevo do jeseni aklimatizira – prilagodi na rastišče in pripravi na zimo. Dobra dozorelost lesa je ključna za 
prezimno trdnost. Izberemo zavetno in sončno lego. Kaki ne prenese stalno vlažne in težke ilovnate zemlje.

Lepo uspevajo v obmorskih in vinogradniških področjih. Brez večjih težav pa kaki zdrži do – 15 ° C. Jeseni so 
nevarni stalni in močni suhi vetrovi. Prav tako je nevarna suša, če le – ta traja predolgo plodovi odpadajo, ali pa 
so slabe kvalitete.

Bolezni in škodljivci kakija
Od škodljivcev se radi pojavijo kaparji, jablanova steklokrilka, ter v obmorskih krajih sredozemska muha.

Obiranje in skladiščenje kakija
Kakiji zorijo na drevesu oktobra in novembra, po odpadanju listja. Plodove obiramo ročno tako, da plod rahlo 
privzdignemo. Zlagamo jih v plitve zaboje v največ dvojne plasti, ker se pod težo plodovi medsebojno lahko 
poškodujejo.

Plodove je potrebno umediti, saj vsebujejo veliko taninskih snovi. Medenje opravimo pri temperaturi 20 – 25 ° C. 
Med kakije lahko zložimo tudi zrela jabolka in banane, ki oddajajo veliko etilena, kar pospeši umeditev.  Medenje 
navadno traja 10 – 14 dni. Užitna zrelost je odvisna od časa obiranja, skupina gojene sorte, lege posajenega 
drevesa in dolžine vegetacijske dobe. V celinskem delu se najbolj priporoča sorta Tipo.

http://zelenisvet.com/


www.zelenisvet.com- 44 -

Po tehnološki zrelosti (ob obiranju) razvrščamo sorte Kakijev v sledeče skupine:

Skupina 1. Plodovi so v tehnološki zrelosti vedno trpki, ne glede na oplodnjo, užitni so le umedeni. Skupina PCA

Skupina 2. Plodovi sort te skupine so v tehnološki zrelosti vedno užitni, ne glede na oplodnjo. Skupina PCNA

Skupina 3. Plodovi sort te skupine so v tehnološki zrelosti užitni, če so oplojeni; neoplojeni plodovi so trpki in jih 
je potrebno mediti. Skupina PVNA

Skupina 4. Plodovi sort te skupine kljub oplodnji ne izgubijo popolnosti trpkosti. Skupina PVA

Vir: Naš sadni izbor. Najustreznejše sorte za vaš sadovnjak. (1990). ČZP Kmečki glas. Ljubljana
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