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uvodnik

Kar narava veleva - 
Gaia razodeva!

Povsod čarobno cveti in diši
Čudovit dišeč šopek vrtnic naše članice je vse dni krasil predavalnico

našega tradicionalnega srečanja v Poreču. Vonj je bil tako omamen, da je

odromal s člani...

Prijetno vzdušje, pisane barve in Gaine tematike je bilo čutiti na vsakem

koraku.  Kako smo se imeli, si oglejte v reportaži na klubskih straneh. Prvo

soboto v mesecu septembru pa se ponovno srečamo na letnem pikniku,

tokrat v občini Žalec. Natančneje o pikniku sledi v julijski številki. 

Tokratna Gaia je obarvana okrasno. V mesecu vrtnic svetujemo, kako jih

kombinirati z drugimi rastlinami, obiskali smo tudi naše člane, ki so sami

ustvarili čudovit rozarij. Svetujemo, katere drevnine v loncih ter košate in

plezave zelenjavne rastline so lahko odlična rešitev za senco in zakrivanje

pogledov na bivalni terasi. Izvedeli boste tudi vse o nadležnih gosenicah

na vrtu in boju proti njim. Na ekoloških straneh pišemo tudi o aktualnih

opravilih v Gainem sadnem in zelenjavnem ekološkem vrtu.

Rastline v tako spremenljivih vremenskih razmerah kot so letos doživljajo

mnogo stresov, na njih se pojavljajo razne spremembe in poškodbe.

Pokličite naše strokovnjake na svetovalno številko 080 81 22 ali nam

pišite. Z veseljem vam bomo svetovali.

Uživajte poletje v cvetju in zdravih sadovih vrta.

Ugani, kaj je na naslovnici!
Med vašimi dopisnicami s pravilnimi odgovori bomo izžrebali

vsak mesec enega člana in ga bogato obdarili z izdelki

Plantella v vrednosti 20,00 EUR. K odgovoru pripišite svoje

podatke (ime in priimek, naslov, številko telefona) ter ga do

1. 7. pošljite na naš naslov. 

Rešitev iz prejšnje številke: kovačnik

Nagrajenka: Vojka Kajfež, Ljubljana?
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Okrasni vrt
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Tema meseca

Balkon ali terasa, ki je v kotu zapolnjena z večjim loncem,
v katerem je drevesce, deluje še bolj polno, bolj zeleno in
tudi bolj vrtno, če hočete. Drevesce ali grm v loncu pa ima
seveda lahko poleg estetske tudi povsem funkcionalno
vlogo, kot je zakrivanje pogledov in ustvarjanje intime.

Izbira loncev
Okrasne lonce za rastline izberemo

predvsem glede na stil vrta, terase ali ar-

hitekture zgradbe. Predvsem je pomem-

bno, da ima posoda dovolj odtočnih

lukenj, da kasneje ne bo problemov z

zastajanjem vode. Velikost prilagajamo

Še posebej zimzelene grmovnice so

lahko precej monotone in kar kličejo

po pestrosti v svoji soseščini. Med

temnimi listi bodike Ilex so se razvili

rdeči plodovi, ki smo jih spomladi

izkoristili za kombinacijo z rdečimi

spomladanskimi jegliči Primula veris

‘Sunset Shades’, travo gozdna bekica

Luzula sylvatica in navadnim

zimzelenom Vinca minor. V kolikor

imamo tak nasad na senčni ali

polsenčni legi, jegliče lahko po

končanem cvetenju zamenjamo npr. 

z vodenkami.

Drevnina v cvetličnih
loncih

Še posebej počasi rastoči japonski

javorji izpadejo še bolj zanimivo, če jih

podsadimo s pestrim prepletom

rastlin. Njegovim rdečim listom lepo

pristoji kombinacija modrozelenih

host, belih srčkov, navadnega

zimzelena in sivozelenih iskrivk. Zelene

javorje pa lahko kombiniramo npr. s

temnolistnimi plazečimi skrečniki;

Ajuga reptans, črno kačjo brado;

Ophiopogon planiscapus ‘Nigrescens’

in podobnimi.

Na lego z jutranjim soncem ali

svetlo senco si postavimo večji

cvetlični lonec, vanj pa posadimo

sleč oz. rododendron. Taka

grmovnica žal cveti le krajši čas,

ima pa zanimive liste, ki jih lahko

pokombiniramo s pestrim

naborom trajnic ob robu. Ne le,

da bo nasad videti bolje, tudi

sezono barvitosti bomo krepko

podaljšali. Dodamo lahko

bergenijo, kakšen šaš ali sinje

zeleno bilnico, malo navadnega

zimzelena, ki se bo močno

prevesil čez rob, vimček ali lipico

in korenikasto krvomočnico. Če

lega ni preveč senčna, lahko kisli

substrat v loncu izkoristimo tudi

za brusnice in jesensko vreso.

želenim grmovnicam oz. drevescem.

Okrasni lonec mora biti večji od lonca, v

katerem je rastlina kupljena, z velikostjo

pa vseeno ne pretiravamo, raje po nekaj

letih rastlino presadimo v večjega.

Kakšne lesnate okrasne
rastline uporabiti
Ker okrasna cvetlična posoda predsta-

vlja zelo omejen življenjski prostor, je

najbolj smiselno izbirati nizke vrste in

sorte rastlin, lahko pa tudi nekoliko

večje, ki rastejo zelo počasi. V kolikor si

želimo zelo formalen videz, bomo pose-

gli po vrstah, ki jih lahko redno obrezu-

jemo (npr. pušpani, tise, kleki…). V

velikem loncu je možno gojiti tudi npr.

brezo, a se moramo že na začetku spri-

jazniti, da jo bo po nekaj letih potrebno
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zamenjati, ker bo prerastla odmerjen

prostor. To obdobje lahko pri višjih

vrstah dreves in grmov podaljšamo

tako, da sproti izrezujemo posamezne

veje in s tem nekoliko omejimo rast, kro-

šnja pa bo še vedno delovala naravno.

Kako posadimo
Cvetlične posode morajo biti zelo sta-

bilne, saj nam močnejši veter grmov-

nico lahko hitro prevrne. Na dno

položimo plast kamnov, nanje pa še

drobnejši pesek. Ta plast bo poskrbela

za težo in dobro drenažo. Sledi filc, ki

prepušča vodo in preprečuje mešanje

zemlje s peskom. Substrat naj bo kako-

vosten. Uporabimo zemljo za balkonsko

cvetje plantella balkonia, ki ji lahko pri-

mešamo še nekaj vrtne zemlje. Če smo

si zamislili npr. sleče ali azaleje, pa upo-

rabimo plantella specialno zemljo za ro-

dodendrone. Že pred sajenjem je

smiselno v substrat zamešati dolgo de-

lujoče gnojilo, najbolje plantella orga-

nik. Ker pa bomo dosadili tudi druge

rastline, ki potrebujejo nekoliko več

gnojenja, je dobro poskrbeti tudi za

redno dognojevanje s tekočimi gnojili,

ki vsebujejo vitamine. Če spodaj prevla-

dujejo cvetoče rastline, uporabimo

plantella cvet, če pa je več listnatih rast-

lin pa plantella list. Upoštevati moramo,

da so taki nasadi največkrat zelo gosti,

spremljajoče rastline pa se borijo za

vodo ter hranila z osrednjim drevescem

ali grmovnico. V kolikor bomo zasajali

pretežno enoletnice, je najbolje, da na

višku sezone dognojujemo enkrat te-

densko.

Kaj posadimo spodaj
Razen v nekaterih zelo minimalističnih

primerih ureditev bi bilo škoda, če pro-

stora, ki je na voljo okoli grmovnice ali

drevesca, ne bi zasadili še z drugimi rast-

linami. Za tak namen lahko uporabimo

enoletnice, trajnice in dišavnice.

Matic Sever

Trajnice Carniola

Zakaj ne že kar z izborom grmovnice

poskrbeli za celoletno zanimivo

podobo? Dren; Cornus stolonifera ima

vse leto rumeno obarvano lubje.

Podnožje v toplem delu leta krasijo

perjanka sorte ‘Hameln’, temnolistna

iskrivka, rumenopisana trdoleska,

rumenolistna pijavčnica in npr. bidens.

Jeseni, ko odpade listje, pa rumene

veje kar zažarijo. Enoletni bidens lahko

zamenjamo z drobnocvetno mačeho

ali rdečeplodno gaulterijo, ostale

rastline pa bodo tako in tako lepe še

dolgo v zimo.

Če potrebujemo nekaj bolj pokončnega, se

bomo odločili npr. za kompaktno rastočo

sorto smreke ali pokončno tiso. Stožčasta

oblika še posebej v visokih loncih deluje še

bolj elegantno in se lepo poda k vhodu. Da

zasaditev ne bi delovala preveč statično,

ob rob zasadimo belopisan bršljan ter

vijoličasto verbeno. Seveda so tu možnosti

odprte tudi za druge rastline in druge

barve. Ker bo že po prvem letu prostora za

dodatne rastline nekoliko manj, oz. se

bodo morale nekoliko boriti za prostor

svoje korenine, upoštevamo le, da se

izogibamo zelo požrešnim enoletnicam, ki

zahtevajo obilo vode in gnojenja. 

V kolikor je prostora za dodatne

rastline malo, se raje omejimo na eno

ali dve vrsti. V našem primeru smo

kompaktno rastoč gaber poživili z

rdeče-oranžnimi iskrivkami; Heuchera

‘Marmalade’, s katerimi bo nasad

čudovit tudi v zimskem času, ko bo

gaber brez listov.
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Uporabni okrasni vrt

dobro prenaša  sušo. Dobro raste v družbi

kumar in solate,  v kombinaciji z nizkimi

sončnicami pa bo zasaditev atraktivna in

vabljiva tudi za opraševalce. Pomembno

je pri sajenju pognojiti z organskim gnoji-

lom v granulah bio plantella nutrivit uni-

verzal.

Tudi čajota je kot plezava rastlina upo-

rabna za zasaditve v višino. Kombiniramo

jo z bučkami, feferoni, sladko koruzo. Ob

čajoti  ne sadimo zelene, mete  ali  fižola.

Za barvno popestritev in  odganjanje uši,

ki jo občasno radi napadejo, ob njej posa-

dimo dišečo pelargonijo, še najbolj Gran-

deur Odorata Apple s svežim vonjem po

jabolkih. Za dobro rast in rodnost čajota

potrebuje veliko sonca in vode.

Paradižnik, najboljše cepljen, se razraste

tudi v mini  drevo, visoko 2 metra in odli-

čno uspeva v družbi  bazilike. Najbolje, da

v en lonec kombiniramo  paradižnik, ze-

leno in več različnih sort od temnolistne,

cepljene in drobnolistne bazilike. V na-

slednji lonec ali korito posadimo druga-

čno sorto paradižnika, morebiti oranžne

barve, sorte  ‘Santorange’ ali  temnozelene

barve ‘Zebrino’, k temu dodamo še kodra-

stolistni peteršilj  ter  viseče ali dišeče pe-

largonije. Pri pripravi opore paradižniku se

izogibajte oporam iz žice, ki hitro lahko

poškoduje nežna stebla. Rajši uporabite

preplet vrvi ali veje.

www.klubgaia.si6

Da bodo rastline za senco ali zakrivanje

pogledov natanko na nam želenem pro-

storu,  le-te posadimo v večja korita,

lonce, lesene zaboje ali kar v vreče iz jute.

Poskrbimo, da je na dnu dobra drenaža in

da bo odvečna voda hitro odtekla. 

Katere rastline izbrati
Visoke rastline kombiniramo z nižjimi di-

šečimi in cvetočimi in dobimo odlično

uporabno, dišečo in barvito zaveso.

Ko govorimo o enoletnih uporabnih rast-

linah, ki hitro zrastejo v višino, gotovo naj-

prej pomislimo na plezave rastline. Pri teh

so med vodilnimi visok fižol in grah. Vsaki

sadiki fižola ponudimo oporo iz vrvi, kolov

ali mreže, lahko pa enostavno ob njej po-

sadimo močno koruzo, ki bo nudila oporo,

hkrati pa senčila.  Ob fižolih posadimo še

šetraj in ognjič ali pa čudovite raznobar-

vne kapucinke, drobnocvetno žametnico

in rožnato  verbeno. Če je prostora dovolj,

pa tudi dišečo pelargonijo, ki bo odganjala

škodljivce.

Ravno tako se hitro razrastejo kumare,

buče in melone. Le ustrezno oporo iz

mreže ali pletene ograje jim ponudimo.

Bučke in buče bodo popestrile našo za-

ščitno steno z živahnimi cvetovi oranžno

rumene barve, ki so ravno tako užitni kot

plodovi.  K njim dodajmo še razne vrste

mete, da bo nasad zaščiten in dišeč. Odli-

čna popestritev zasaditvi je pisanolistna

ingverjeva meta. Za barvno popestritev

dodamo  trpežne cvetlice, ki potrebujejo

več vode. Odličen kontrast bomo ustvarili

z dodatkom tunbergije črnooka suzana.  

Kot nalašč za žgoče sonce  je eksotična in

hitro rastoča okra

(0jedilni oslez ali

bamija), ki je doma

v Afriki, kjer zraste

tudi do 6 m  in

V poletnem času, ki ga v
večjem delu preživljamo
na prostem, velikokrat
potrebujemo zaščito pred
vročim soncem ali le
zakritje pred pogledi. V ta
namen nam lahko odlično
služijo tudi sezonske
uporabne rastline, ki se
hitro razrastejo in dajejo
dovolj zaščite.

Uporabna senca 
ob bivalnem kotičku

Čajota ob ograji
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ima dovolj substrata in hranil.  Za sajenje

priporočamo plantella specialno vrtno

zemljo, ki je nekoliko drugačne strukture

od substratov za okrasne rastline. Že ob

sajenju primešamo pest dolgo delujočega

organskega gnojila plantella  organik. Pri-

poročljivo je dodati tudi zeolit, ki nase

veže morebitne škodljive snovi,  istočasno

pa oddaja dragocene  minerale  in pospe-

šuje nastanek humusa. A to še ni dovolj.  V

času rasti je potrebno rastline redno  do-

gnojevati z zalivanjem, kar je najbolj eno-

stavno s tekočim gnojilom bio plantella

vrt , ki vsebuje  vsa potrebna hranila za ze-

lenjavo ter  morske alge, ki večajo odpor-

nost rastlin. V stresnih situacijah (toča,

suša, hud napad škodljivcev),  ko rastline

potrebujejo hitro okrepitev, pa lahko gno-

jilo vrt dodajamo tudi s škropljenjem po

listih. In ne pozabimo, da več rastlin v po-

sodi potrebuje več hranil in vode. Poleg

bujne rasti dober pridelek lahko dose-

žemo le z zadostno prehrano rastlin.

Možnosti za kombinacije uporabnih rast-

lin za zakrivanje je še veliko več. Ena od

teh je tudi vertikalni vrt, v katerega posa-

dimo zelenjavo in dišavnice ter na mini-

malni površini pridelamo  sveže in

domače, a o tem v enem od naslednjih

številk Gaie.

Loreta Vlahović

7junij 2014

Listnati ohrovt pričara

višino v družbi sladke

koruze in kapucinke
Kumare so bolj zdrave in rodne,

če rastejo ob opori v višino

Nekoliko nižje, a bolj v širino se bodo ra-

zrasli jajčevci. Beloplodni jajčevec odlično

pride do izraza v  velikem loncu, v kombi-

naciji z grobeljnikom in pritlikavim curry-

jem ‘Aladin’. Tudi kombinacija različnih sort

paprike je sicer nekoliko nižje, a odlično

varovalo, odlična v kombinaciji z drobnja-

kom, baziliko in ko-

marčkom. Za

barvno pestrost v

isto posodo posa-

dimo sadiko fefero-

nov in

temnoli-

stni žaj-

belj, zlati

origano ali kar jagode. Za izpostavljeno

sončno lego lahko odlično  začasno steno

naredimo iz sončnic. Za sajenje upora-

bimo globoko in prostorno posodo, ki bo

nudila rastlini dovolj opore. Izberemo  vi-

soke sorte z veliko cvetovi, da se rastlina

razraste v vse smeri. V spodnjem delu son-

čnici dodamo kapucinke ali milijonske

zvončke.  Sončnica potrebuje  humozna

odcedna tla, veliko hrane  in vode.

Varovalo iz višine
Če je naša  bivalna terasa na vrtu zaščitena

z ograjo  in potrebujemo zakritje le v zgor-

njem delu, bo najboljša rešitev z obešan-

kami, a naj bodo tudi te uporabne. Viseči

češnjev paradižnik kombiniramo  z drob-

njakom,  visečim rožmarinom in origa-

nom. Dodamo še cvetočo polvisečo

pelargonijo v barvnih odtenkih paradižni-

kovega ploda.  Več sort jagod, ki cvetijo v

različnih barvah, posadimo skupaj s timi-

janom in lobelijo. Najboljše bodo uspe-

vale v obešanki iz kokosovih vlaken, ki

odlično zadržuje vlago  in omogoča tudi

sajenje ob straneh in ne le zgoraj. Se-

veda je nujno sadike posaditi v visoko

kakovosten substrat.

Oskrba
Zelenjava za zakrivanje pogledov bo v

posodah skupaj z dišavnicami in cvet-

licami dobro uspevala le v primeru, da

Paradižnik v loncih 

za zastiranje pogledov

V koritu iz palet rastejo

kapucinke, bazilika in

paradižnik.
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Vse o...
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zelene gosenice s črnimi pegami in red-

kimi dlačicami. Gosenice zrastejo do dol-

žine 50 mm. V skupini ostanejo tri do štiri

tedne in najprej v listju izgrizejo velike

luknje, pri močnejšem napadu pa za

njimi ostanejo le še listne žile. Gosenice

se na svojem gostitelju tudi zabubijo.

Metulji naslednje generacije naše kapus-

nice obletavajo proti koncu junija in v ju-

liju in njihov razvoj se ponovi. Letno

imajo 2 do 3 generacije. Kapusov belin

prezimi v stadiju bube na drevesih, ogra-

jah,…

Ukrepi: K zmanjšanju težav s tem škod-

ljivcem pripomoremo s setvijo mešanih

posevkov s kamilicami, koprom, zeleno,

kapucinkami, ognjičem,… ali pozno ve-

černim škropljenjem tal ali rastlin z vra-

tičevim ali pelinovim pripravkom (tudi v

primeru uporabe le-teh se držimo os-

novnih priporočil za pripravo teh pri-

pravkov in ne pretiravajmo). V domačih

vrtovih se lahko pred naletom metuljev

kapusovega belina zavarujemo s prekri-

vanjem kapusnic s protiinsektnimi mre-

žami ali vlakninastimi prekrivkami.

Prekrivanje moramo seveda opraviti

pred odlaganjem jajčec. Če smo prepo-

zni in na rastlinah že opazimo skupine

odloženih jajčec, lahko dele lista z odlo-

ženimi jajčeci preprosto odtrgamo in

uničimo ali pa jajčeca na listu preprosto

zmečkamo. Po izleganju gosenic lahko

tudi te odstranimo s pobiranjem in uni-

čenjem. Kapusov belin ima tudi številne

naravne sovražnike, zlasti parazitske

osice, ki napadajo gosenice in jajčeca

metuljev. V primeru močnejšega napada

(gosenice najdemo na več kot 10 % rast-

lin) uporabimo vivera karate zeon, ki je

najustrezejši pripravek za kapusovega

belina na zelju, ohrovtu in brstičnem

ohrovtu. Na škodljivce, ki grizejo in se-

sajo rastline, deluje zelo učinkovito.

Sredstvo deluje že takoj po nanosu, za-

radi napredne kapsulirane formulacije

pa je njegovo delovanje dolgotrajnejše

in bolj zanesljivo od drugih insekticidov

iz te skupine. Pri ekološki pridelavi pogo-

sto posežemo po sredstvih na osnovi

aktivne snovi Bacillus thuringhiensis.

Sovke (Noctuidea)
so nočni metulji, ki so dobili ime po pi-

sanih risbah na krilih, ki spominjajo na

oči sove. Njihove gosenice objedajo

podzemne dele mnogih rastlin, ali pa

objedajo stebla in liste oziroma se zavr-

tajo v plodove, ki jih onesnažijo še s svo-

jimi iztrebki. Podzemne dele številnih

rastlin objedajo ozimna sovka (Agrotis

segetum), ipsilon sovka (Agrotis ypsilon)

in glagolka (Autographa gamma).

Ozimna sovka se pojavlja občasno in je

tedaj nevaren škodljivec 1 do 2 leti. Naj-

večjo škodo umazano sive gosenice

povzročajo junija. Ipsilon sovka in gla-

golka sta selivki in sta higrofilni vrsti (de-

ževje in namakanje ugodno vplivata na

njeno razmnoževanje). 

Na steblih, listih in plodovih številnih

vrtnin in tudi okrasnih rastlin pogosto

naletimo  na gosenice kapusove sovke

(Mamestra brassicae) in zelenjadne sovke

(Lacanobia oleracea). Gosenice kapusove

sovke so sprva zelenkaste. Ko odrastejo,

merijo do 45 mm in potemnijo (barva je

odvisna od vrste hrane). Gosenice zele-

njadne sovke so najprej zelenkaste, kas-

neje rjavkastih odtenkov (odvisno od

Na naših vrtovih in ohišnicah se pogosto

srečujemo s težavami, ki jih povzročajo

kapusov in repni belin, zelenjadna in ka-

pusova sovka, koruzna vešča, različni

predstavniki talnih sovk,… V zadnjih

letih pa se srečujemo tudi z južno plodo-

vrtko, paradižnikovim moljem,…

Kapusov belin 
(Pieris brassicae)
Bele metulje s temnimi vogali in pegami

na prednjem paru kril, ki v razponu me-

rijo približno 60 mm, opazimo proti

koncu aprila in v začetku maja, ko veselo

letajo nad našimi kapusnicami in plevel-

nimi križnicami. Metulji lahko ob pomoči

vetra preletijo velike razdalje, ustreza pa

jim toplo in sončno vreme.

Samice odložijo po 20 do 40  jajčec v

skupino na spodnjo stran listov rastlin, s

katerimi se bodo po izleganju hranile

gosenice. Ena samica lahko odloži od

300 do 600 jajčec. Iz jajčec se po pribli-

žno desetih dneh izležejo rumenkasto

Gosenice kapusovega belina

Vse o škodljivih gosenicah 
v domačem vrtu
Vsak med nami si je verjetno že večkrat med sprehodom po okolici pri delu na domačem
vrtu spočil oko na številnih metuljih, ki so posedali na cvetočih rastlinah in občudoval
zanimive, pogosto precej pisane vzorce na njihovih krilih. Redkeje ob občudovanju
metuljev pomislimo, da se lahko gosenice mnogih vrst metuljev lotijo naših vrtnin,
okrasnih rastlin ali sadnega drevja.
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Po oploditvi samice odlagajo jajčeca (od

200 do 2000) posamično ali v manjših

skupinah na suhe rastlinske ostanke, talne

grude ali na spodnjo stran najnižjih listov

različnih okopavin in plevelov. 

Na trti ukrepajte
po toči

Ob ranah po toči ali hudem

neurju z vetrom v roku 24 ur

ukrepamo s pripravkom vivera cuprablau-z

v odmerku 6 g/10 l

vode/100m2. Stimulirajte tudi

tvorbo nove listne mase s

pripravkom na osnovi

aminokislin in

vitaminov bio

plantella vita,

ukrepajte tudi

proti

aktualnim

boleznim.

Povečajte pridelek,
preprečite grenke
plodove in pokanje
pridelka

Če kumare ne

bodo imele dovolj

vode, bodo grenke,

korenček in kolerabica pa

bosta pokala, če tla ne bodo

enakomerno vlažna.

Pridelek bo večji, če boste

vodi za zalivanje na 10 dni

dodali pripravek na osnovi

morskih alg bio plantella

vrt.

Ohranite zdrav
krompir
Zgodnje sorte krompirja, ki

jih izkopljemo že v juniju, so

praviloma varne pred

krompirjevo

plesnijo. Srednje pozne in

pozne sorte tudi junija

varujemo s pripravkom

vivera ridomil

(25 g/10 l

vode/100 m2),

odpornejše 

sorte za

ekološko

pridelavo pa s

pripravkom bio

plantella natur-f.

Vroče ideje

Če imamo

15
minut

Če imamo

30
minut

Če imamo

20
minut

9junij 2014

vrste hrane) in imajo po vsem telesu

črne pikice. Odrasle merijo do 40 mm.

Metulji obeh vrst letajo v maju. Samice

odlagajo jajčeca na rastline, s katerimi se

hranijo gosenice (najraje v goste ali za-

pleveljene posevke). Gosenice se v juniju

prehranjujejo z listjem, plodovi,…, nato

pa se zabubijo v tleh.  Iz bub se razvijejo

metulji, ki letijo v juliju in avgustu. Drugo

generacijo gosenic na rastlinah zasle-

dimo ob koncu avgusta in v septembru.

Gosenice so podnevi skrite v tleh, hra-

nijo pa se ponoči in zato jih težko opa-

zimo. Vse navedene vrste sovk živijo in

se hranijo na prostem. Včasih se dogodi,

da priletijo tudi v zavarovan prostor, kjer

se razmnožujejo in hranijo.

Ukrepi: Pri načrtovanju varstva pred

omenjenimi vrstami upoštevajmo, da

metulje listnih sovk privlačijo pleveli in

druge cvetoče rastline. Razvoju jajčec in

mladih gosenic pa ustreza velika vlaga,

zato namakanje oziroma zalivanje, nižje

lege, gosti posevki, ki zadržujejo vlago

ter intenzivno gnojenje z dušikom ustre-

zajo omenjenim škodljivcem. Za varstvo

uporabimo pripravek vivera karate zeon,

ki je izjemno učinkovit. Dobro je vedeti,

da so na insekticid bolj občutljive gose-

nice nižjih razvojnih stadijev in tiste, ki so

precej skrite v zavetje rastline.

V odvisnosti od temperature se iz

jajčec v 3 do 14 dneh izležejo

gosenice, se čez dan skrivajo v

površinski plasti tal, ponoči pa se

selijo na rastline in se z njimi

hranijo.

Prezimijo odrasle gosenice od 3 do 7 cm

globoko v tleh. Gosenice se navadno

zabubijo v aprilu na globini od 1 do 3 cm. 

V začetku maja in junija vzletijo

metulji spomladanskega rodu.

Metulji drugega rodu letajo od

avgusta oziroma septembra in

so zlasti nevarni ozimnim

posevkom. 

Razvojni krog talnih sovk
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predstavniki razhudnikovk redkeje sle-

dijo (med uničenjem rastlin in ponovnim

sajenjem je potreben vsaj 6 tedenski

premor), odstranjevanje in uničenje rast-

lin po spravilu pridelka iz zavarovanega

prostora, opazovanje gostiteljskih rast-

lin, uporaba feromonskih vab, redno od-

stranjevanje ter uničenje napadenih

rastlin, pregledovanje in odstranjevanje

plevelov, da preprečimo razmnoževanje

na alternativnih gostiteljih, pri obiranju

plodov ne uporabljamo rabljene emba-

laže iz bližnjih supermarketov, med ci-

klusi sajenja je priporočljivo natančno

oranje oziroma prekopavanje (najmanj

do globine 20 cm) ter izpostavljanje no-

tranjosti rastlinjaka nizkim zimskim tem-

peraturam. Za zatiranje tega škodljivca

imamo v Sloveniji registrirane pripravke

na osnovi aktivne snovi emamektin, klo-

rantraniliprol, indoksakarb in Bacillus

Thuringhiensis.

Iris Škerbot

njeno tvorbo plodov. Pri krompirju na-

pada zgolj nadzemne dele (ne razvija se

na gomoljih). Ličinke se zabubijo v tleh,

na površju listov ali v rovih (odvisno od

dejavnikov okolja). Glede na zahteve

škodljivca lahko pričakujemo, da vrsta v

Sloveniji ne bo prezimila na prostem,

razen na Primorskem, kjer se s težavami

s tem škodljivcem že srečujemo. Količina

pridelka in kakovost plodov se lahko za-

radi napada s paradižnikovim moljem

značilno zmanjšata (črvivost plodov).

Izpad pridelka lahko doseže tudi 60 in

več %. V primeru izvajanja specifičnih

varstvenih ukrepov so izgube znatno

nižje (1-5 % poškodbe).

Ukrepi: Zatiranje paradižnikovega

molja z insekticidi je zaradi narave škod-

ljivca slabše učinkovito in zato so še to-

liko bolj pomembni preventivni ukrepi:

sajenje rastlin, ki so proste škodljivca,

vzpostavitev kolobarja, v katerem si

Paradižnikov molj
(Tuta absoluta) 
Paradižnikov molj je tujerodna invazivna

vrsta iz družine drevesnih moljev. Je zelo

nevaren škodljivec paradižnika, pojavlja

pa se tudi na krompirju, jajčevcu, okrasnih

vrstah Lycopersicon hirsutum in Solanum

lyratum in ostalih vrstah razhudnikovk

(Solanaceae) ter samoniklih vrstah). S tem,

za nas novim, škodljivcem, smo se v Slo-

veniji prvič srečali v letu 2009. Ker so pri

širjenju škodljivca pomemben vir napa-

deni plodovi paradižnika, uporabo ra-

bljene embalaže omejite (zlasti tiste, v

katerih so tržili plodove iz drugih medi-

teranskih držav), prav tako sajenje napa-

denih sadik. Odrasli osebki so veliki

približno 5 do 7 mm, krila so pokrita s sre-

brno sivimi luskami, s črnimi pegami na

prednjih krilih. Aktivni so ponoči in se

preko dneva skrivajo med listi. Samice

odlagajo jajčeca na spodnjo stran listov,

kamor lahko odloži skupno okrog 260

jajčec. Ličinke so krem barve s temno

progo pred glavo, kasneje se obarvajo

zelenkasto oz. rahlo roza in so velike med

0,9 in 7,5 mm. Mlade gosenice se zavrtajo

v plodove paradižnika, liste in stebla

skozi vso rastno dobo rastline ter se v njih

prehranjujejo in razvijajo. Plodovi so na-

padeni takoj po oblikovanju in rovi v plo-

dovih so lahko vdorna mesta za okužbo

s sekundarnimi povzročitelji. Ličinke na

listih puščajo nedotaknjeno povrhnjico

(oteženo zatiranje ličink).  Rovi v listih so

nepravilnih oblik ali galerije (rov, ki ga v

listu izjeda paradižnikov molj je druga-

čen od rova, ki ga izjedajo listne zavrtalke

–  možnost zamenjave!). Izvrtine na ste-

blih upočasnijo rast in povzročajo zakas-

10 www.klubgaia.si

Vse o...

Na listih se gosenice  paradižnikovega molja prehranjujejo v sredinskem,

stebričastem tkivu lista in pri tem povzročajo značilne poškodbe v obliki rovov

oziroma galerij na listu. Gosenica paradižnikovega molja se kasneje prehranjuje

s sredico plodov paprike in paradižnika, zaradi česar je plod neužiten za človeka.

Pokažimo vrata insektom
Pripravek vivera karate zeon (1,5 ml/ 10 l

vode / 100 m2) učinkovito deluje na škodljivce, ki grizejo in sesajo.

Zelo učinkovit je že takoj po nanosu. Dobro deluje tudi na

rastlinjakovega ščitkarja, resarje, sovke, kapusovega belina na

kapusnicah in koloradskega hrošča. Učinkovito se znebite tudi uši

na grahu, stročjem fižolu, kumarah, papriki in paradižniku, kjer je

karenca le 3 – 7 dni. Rastlinjakov ščitkar, korenjeva muha, kapusov

belin in drugi škodljivi metulji se lovijo tudi na bio plantella

rumene lepljive plošče, ki jih umestimo med vrtne gredice.
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Sobne rastline zalivamo po potrebi, tudi

poleti jim ugaja rosenje z vodo. Če vam

razmere dopuščajo, jih lahko prestavite

tudi na prosto. Rast in vitalnost rastline

bo na prostem največkrat boljša kot v

notranjosti, zalivajte in gnojite jih neko-

liko bolj izdatno, kot v notranjih prosto-

rih. Orhideje prestavite v senco dreves,

kivija, trte, da jih ne poškoduje sonce. Za

zdravo rast orhidej in bogato cvetenje v

1 liter vode vmešajte 10 ml tekočega

gnojila plantella specialno gnojilo za or-

hideje. Ker je hranil po spomladanskem

presajanju že zdavnaj zmanjkalo, je

sobne rastline nujno pognojiti s tekočim

gnojilom, ki je obogateno z vitamini

plantella list za zelene rastline in plan-

tella cvet za cvetoče. Na listnih begoni-

jah, sobni trti, lončni hortenziji in

žarkocvetnem mlečku se rada pojavi pe-

pelasta plesen, ki jo omejimo s priprav-

kom vivera quadris (1 ml/1 l vode /

10m2). Če na sobnih lepoticah v zuna-

njem okolju opazite

uši, jih odpravite s

pripravkom

na 

osnovi na-

ravnega 

piretrina

bio plan-

tella flora 

kenyatox

verde.

Strokovnjak odgovarja članom

Čebula v preveč gnojenih tleh pogosto

gnije, ker jo napade čebulna plesen. Ob

prvih znakih ukrepamo s pripravkom vi-

vera ridomil (25 g/10 l vode/100 m2).

Krompir bo zaradi preveč gnojenja obli-

koval majhne gomolje in veliko nad-

zemnega zelenja. Pri sajenju krompirja

pazimo, da ga ne sadimo preveč skupaj,

takrat bodo gomolji praviloma manjši.

Če cimo napade koloradski hrošč, se to

pozna tudi na pridelku, ki je manjši. Ko-

loradske hrošče stresamo z grmov

krompirja na rjuhe, odrasle pobiramo

tudi z rastlin, ličinke na grmih škro-

pimo s pripravkom na os-

novi naravnega piretrina

bio plantella flora verde.

Ob hujšem pojavu upora-

bimo pripravek vivera ka-

rate zeon (1,5 ml/10 l

vode/100 m2). Rdeča

pesa potrebuje predvsem

malo dušika in največ ka-

lija ter bor, ki ga dodamo

s plantella tekočim borom. Ker

je rdeča pesa korenovka, jo pred setvijo

ali sajenjem sadik ne gnojimo s svežim

hlevskim gnojem, uporabimo organsko

gnojilo v obliki pelet plantella organik

in mineralno gnojilo, ki ima večji delež

kalija, kakršno je tudi plantella spe-

cialno sadjarsko gnojilo. Tako gnojenje

je primerno tudi za čebulo.

?Čebula zadnja leta pogosto
gnije, tudi krompir ne naredi
debelih gomoljev. Rdeča pesa

dela slabše. Gnojim samo s
hlevskim gnojem. Kaj delam
narobe? 
Oton iz Modreja

?Kako omejim sušenje trave v
poletnem času? Zalivam
redno vsak dan.

Simon iz Puconcev
?Ali lahko sobne rastline in

orhideje prenesem v zunanji
del vrta? Kako jih gnojiti in

oskrbovati v poletnem času?
Andreja iz Brestanice

11

Vrtna zelenica v poletnem času rabi

dvakrat več vode kot v spomladanskem

in jesenskem času. V juliju in avgustu jo

dognojimo s plantella specialnim gno-

jilom za vse vrtse trav in z enkratnim za-

livanjem  zalijemo z okoli 6 do 10 l

vode/m2. Na 100 m2 torej porabimo 600

do 1000 l vode, kar predstavlja velik

strošek. Zalivamo jo samo takrat, ko je

treba. Če trata potrebuje zalivanje, se ob

hoji po trati poležane bilke praviloma ne

dvignejo. Pri zalivanju pazimo, da voda

v tleh ne zastaja. Najhujša suša nas sko-

raj vsako leto obišče med sredino julija

in sredino avgusta, takrat zalivamo v

večjih odmerkih, v zadnjih letih so bila

sušna obdobja tudi daljša. Pri zalivanju

pazimo, da zalivamo vsaj 20 cm v glo-

bino, dvakrat na teden, tako se korenine

razrastejo v nižje plasti tal, trava pa je

bolj odporna proti suši. Če vrtno zele-

nico zalivamo vsak dan, se korenine pli-

tvo razraščajo, kar v poletnem času vodi

v propad rastlin. V suši trato tedensko

škropimo z naravnim bio

stimulatorjem rasti na os-

novi aminokislin in vita-

minov bio plantella

vita, ki izrazito hitro re-

generira in obnavlja ter

ugodno vpliva na ob-

novo poškodovanih

celic rastlin v stresnih

razmerah.

junij 2014
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bolj uspešen takrat, ko  rastline izvirajo

iz iste vrste, tako kot paradižnik in krom-

pir.  V tem primeru sta združena nad-

zemni del paradižnika, ki odlično cveti

in krompir z močnimi koreninami.  Ste-

bli paradižnika  in  krompirja  morata biti

enake debeline, zato cepljenje ni po-

vsem enostavno. Nova rastlina je nada-

ljevanje uspešnice ustvarjanja cepljenih

sadik  zelenjave.

Za sajenje v posode uporabimo plan-

tella univerzalno vrtno zemljo, ki jo obo-

gatimo s pestjo organskega gnojila v

granulah bio plantella nutrivit univerzal. 

V rastni dobi pa rastlino gnojimo s teko-

čim organskim  gnojilom z algami bio

plantella vrt.

Podjetje Thompson & Morgan v veliki

Britaniji  prodaja  rastline v 9 cm lončku

za 14,99 funtov. Rastline  so posamično

ročno cepljene  in niso produkt genet-

skega inženiringa.

Loreta Vlahović

Ali poznate?

12 www.klubgaia.si

2 v1, krompir
in paradižnik
V Veliki Britaniji in na Novi Zelandiji ena rastlina
omogoča rodnost paradižniku in krompirju. Podjetju
Thompson in Morgan v Veliki Britaniji je tudi v
komercialne namene uspelo vzgojiti sadiko TomTato,
kjer iz ene sadike rodijo paradižniki in krompir.
Podobna rastlina pod imenom  PotatoTom je hit
novozelandskih vrtnih centrov.

Vita dela čudeže
Številna so vprašanja vrtičkarjev, kaj

storiti z rastlino, ki slabo raste, ne cveti in

hira. Rešitev je bio plantella vita, vitaminski kompleks iz

morskih alg, ki rastline okrepi in spodbudi obraščanje tako

korenin kot nadzemnega dela. Po 2x zalivanju z vito v

nekajdnevnih presledkih rastlina izjemno hitro nastavi nove

liste, postane temno zelena in zacveti. Enako pomaga tudi pri

zelenjavi, sadnem drevju in vseh okrasnih rastlinah.

V podjetju Thompson in Morgan se je

ideja porodila prvič  pred 15 leti, a jim je

šele sedaj uspelo vzgojiti sadiko v ko-

mercialne namene, tako da sta tako pa-

radižnik kot krompir okusna. Okus

paradižnika, ki rodi na rastlini TomTato

opisujejo kot sladko pikanten.

Kako izgleda rastlina
Ko posadimo TomTato,  izgleda kot stan-

dardna rastlina paradižnika in  obrodi

več kot 500 okusnih češnjevih paradiž-

nikov.  Ampak ko rastlini razgrnemo ko-

renine, razkrijemo  odrasle gomolje

belega krompirja, ki visijo s korenin.

Rastlina traja eno sezono, paradižnik in

krompir  zorita  hkrati. Lahko jo gojimo

v zaprtih prostorih ali na prostem, v  40

-litrski vreči  ali loncu. Stebla rastlin naj-

prej prerežejo  in nato pazljivo  združijo

obe skupaj v eno in povežejo. Sčasoma

se zarasteta. Proces je pri zelenjavi naj-

paradižnik

krompir

1

2 3 4
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vicah že po nekaj

tednih razvijejo

cvetove in plodove. Lastnost je sortno pogojena. Najbolj po-

znana vzpenjajoča sorta jagod je ′Mount Everest′, a so pri-

merne tudi druge sorte. Zavedati se moramo dejstva, da

jagode ne razvijejo vitic (kot grah ali vinska trta), s katerimi bi

se oprijemale opore, ampak živice, ki jih moramo usmerjati in

privezovati ob oporo. Prav usmerjanje in vezanje mora biti te-

meljito, saj se nam v nasprotnem primeru živice povesijo in

morda celo zlomijo.

Manjša rodnost
Običajno jagode kot vzpenjalke ali pobešanke sadimo v sku-

pine s po tremi ali več sadikami. Sadike, ki jih vzgajamo v visečih

posodah ali ob opori dajejo zmeren pridelek. Običajna rastlina

jagode ima od 400 do 1000 gramov pridelka. Zorenje večkra-

trodnih jagod se začne v sredini maja in traja do prvih jesenskih

pozeb. Da rastline dosežejo višino čez en meter in da so seveda

obložene s plodovi, moramo počakati kar  nekaj mesecev. Ži-

vljenjska doba jagod je dobri dve leti. Že v drugem letu je iz-

raščanje živic mnogo manjše kot v prvem letu. V tretjem letu

je rastlina že izčrpana in ima zelo šibko rast in majhen pridelek.

Jagode v vrtovih, pa tudi v loncih, moramo presajati vsaj vsako

drugo leto. 

Darinka Koron

13april 2014

Jagode sodijo med najbolj zaželeno spomladansko sadje,
zato je njihovo gojenje izziv ne le tistim, ki imajo večje
pridelovalne površine, ampak tudi tistim, ki imajo vrt ali
samo balkon. Čar pridelovanja jagod je tudi v tem, da jih
lahko pridelujemo v vseh obdobjih leta. 

Izziv v vrtu

Vzpenjajoče jagode 
oblikujemo sami

Pridelovanje enkrat rodnih jagod v spomladanskem obdobju

je zanimivo predvsem za intenzivne pridelovalce, ki se ukvar-

jajo z gojenjem več kmetijskih kultur ali imajo več kmetijskih

dejavnosti.  Pridelovanje jagod preko celega leta pa je zani-

mivo tako za specializirane sadjarje kot  za gojenje v doma-

čem vrtu in posodah. Intenzivno pridelovanje večkrat rodnih

jagod se v primerjavi s pridelovanjem enkrat rodnih jagod ra-

zlikuje predvsem v varstvu rastlin pred škodljivimi organizmi.   

Jagode iz živic 
Za enkrat rodne jagode je značilno, da rastejo v obliki grmička

z več poganjki, na katerih v pozni pomladi zorijo plodovi in iz

katerega izrastejo živice, ki se ukoreninijo ob rastlinah. Mlade

rastline so primerne za presajanje konec poletja. Večkra-

trodne jagode se od enkrat rodnih razlikujejo  v rodnosti, ki

se v istem letu večkrat ponovi. Za večkratrodne jagode je zna-

čilno to, da se cvetovi in plodovi razvijejo tudi na mladih po-

ganjkih, ki se razvijejo na živicah. Ta lastnost je ključna za

možnost gojenja večkratrodnih jagod kot vzpenjajočih

jagod ali pobešank. Med večkratrodnimi sortami niso vse pri-

merne za plezajoče ali pobešene jagode. Potencial izraščanja

živic pri jagodah je sortno pogojen. Nekatere sorte lahko raz-

vijejo tudi sto mladih rastlin, pri drugih sortah pa živice sploh

ne izraščajo, tako da jih moramo razmnoževati z delitvijo

grma. Pri nekaterih večkratrodnih sortah mlade rastline na ži-

junij 2014

Jagode Mount Everest

Za popolno zaščito pred požrešnimi polži

najprej nanesite bio plantella gel proti polžem okrog rastlin, ki jih

želite zaščititi. Gel deluje kot pregrada, ki polžem onemogoča dostop

do rastlin. Ker je biološko razgradljiv, nima negativnega vpliva na

okolje.  Da bi se v celoti znebili polžev v vrtu, pa ob robovih gredic

rastlin potrosimo še pelete bio plantella arion +, ki so vsem polžem

tako slastne, da jih odvrnejo od uživanja rastlin. Poiščite bio plantella

gel proti polžem v vrtnih centrih, ali Arion + v specializiranih

trgovinah, kot so kmetijske zadruge, semenarne, Semenarnine

trgovine Kalia, vrtni centri. Pakiranje 250 gramov se kupi brez FFS

izpit.

Preprečimo invazijo polžev!
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Pred nami je pobiranje kapusnic, čebul-

nic, gomoljnic…. Tudi morebitno suho

poletje nas ne bo presenetilo, saj smo

do vrta speljali vodo za namakanje. Še

naprej ga bomo negovali s pomočjo

sredstev iz programa bio plantella. 

Sajenje plodovk
V pokrit, doma narejen rastlinjak z le-

seno konstrukcijo, kjer smo uredili tudi

namakalni kapljični sistem, smo posadili

sadike bučk (cukini in hokaido), solatnih

kumar, paradižnika, jajčevca, paprike.

Paradižnik smo sadili na razdaljo 50 cm

v vrsti in med vrstama, papriko na 40 cm

razdalje, bučke in kumare pa na 60 cm.

14 www.klubgaia.si

Ekološko vrtnarjenje

Ugodna pomlad nam je omogočila zgodnja spravila
že v maju, ko se je vrt okrepil še s pokritim
prostorom za pridelavo plodovk, ki smo jih posadili
na naši majski delavnici. S tem smo zaključili spomladanske
setve in sajenja, a že pričeli z novimi, to je s sajenjem drugih
posevkov na izpraznjene grede. 

Cilj pridelave »pod streho« je podaljšana

sezona pridelave plodovk od pomladi

do pozne jeseni ter preprečiti pogoje za

pojav paradižnikove plesni in pepelaste

plesni na kumarah in bučkah zaradi ov-

laženosti rastlin (dež, rosa). Med parad-

ižnik smo sadili baziliko in gomoljno

zelen, med kumare in bučke pa sadike

koprca.

Zanimivost – česnova
cvetna stebla
V posevku česna smo rastlinam odstra-

njevali primerno dolga cvetna stebla ter

s tem rastlinam omogočili tvorbo večjih

in debelejših glavic in strokov česna.

Odtrgana  cvetna stebla smo porabili za

prehrano: odlična so z umešanim jajcem

ali v rižoti.  Če bi želeli pridelati cvetove

in v njih zračne bubile – drobna semena,

ki so primerna za setev in pridelavo

drobnih česnovih glavic, potem cvetnih

stebel pač ne bi smeli odstraniti.

Pobiranje pridelkov
zelenjave
Večkrat na teden smo redno rezali glave

solate, trgali liste kitajske listne meša-

nice, obtrgovali liste na solati sorte ‘kiri-

bati’, kjer smo uživali ob rezanju lepih,

svetlo zelenih in hrastovolistnih listov.

Pospravili smo tudi obilen pridelek špi-

nače, se naužili okusnih redkvic ter iz

sredinske gredice pobrali prve rdeče

plodove jagod in cvetove kamilic za čaj.

Vabilo na naše naslednje
srečanje
Ali veste, katere koristne in škodljive or-

ganizme lahko srečamo v zelenjavnem

vrtu? Na naslednji delavnici bomo sku-

paj raziskovali ter odkrivali koristne in

škodljive organizme v našem vrtu ter

sadili zelenjavo, da bo Gain vrt v polni

kondiciji tudi v poletnih in jesenskih

dneh. Gostja junijske delavnice v

Gainem ekološkem vrtu bo Iris Škerbot,

specialistka za varstvo rastlin iz KGZS –

Zavod Celje. 

Delavnica bo v petek, 20.6.2014, ob

17.uri,  na Poligonu sonaravnih vrtov na

lokaciji Velika Pirešica 1 (stara šola), Dru-

štvo LaVita. Obvezne prijave na

info@lavita.si ali sms 040-203-055.

Igor Škerbot, 

specialist za zelenjadarstvo, KGZS -

Zavod CE

V rastlinjak smo posadili plodovke 

Prvi vrhunci v
Gainem vrtu
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Projekt učenja in spodbujanja k samoo-

skrbnim vrtovom so zagovorniki sprejeli

po vsej Sloveniji z navdušenjem, podpi-

rajo pa ga tudi lokalne skupnosti, ki sode-

lujočim družinam dajejo v najem parcele

za vrtnarjenje. 

Mladina vrtnari
Najhitreje so rokave zavihali v občini

Krško, kjer se oblikujeta vzorčna urbana

vrtova pod mentorstvom Gainih strokov-

njakov, mladinci iz Mladinske točke Se-

novo, ki bodo vrtnine uporabili za

kuharske delavnice in družina Moreše iz

Krškega, kjer vrtnarijo mama in trije si-

novi. S pomočjo spletne aplikacije za izris

vrta www.naredivrt.si so lastniki izraču-

nali, kako veliko parcelo potrebujejo

glede na število članov njihovega gospo-

dinjstva, aplikacija pa jim je izrisala tudi

optimalen načrt zasaditve njihove naj-

ljubše zelenjave. Gaini strokovnjaki sve-

tujejo glede uporabe ekoloških sredstev

bio plantella in plantella za prehrano, kre-

pitev in zaščito rastlin. Občina Ruše je na

občinskem zapuščenem zemljišču uredila

lep primer urbanega skupnostnega vrta.

Zemljišče, na katerem smo oblikovali ze-

lenjavni vrt, je veliko dobrih 80 m2. Vrt bo

oskrbovala in negovala skupina mladih

»novopečenih« vrtnarjev, ki je navduše-

nje nad delom v vrtu pokazala z never-

jetno učljivostjo že ob prvem srečanju.

Upoštevati je treba pravila
Gospa Breda, upokojena intelektualka iz

Celja, je zagovornica novih znanj in teh-

nologij, zato je bila po vrtnarski delavnici,

v kateri je skupaj s strokovnjakom Kluba

Gaia zasnovala svoj novi vrt, izjemno nav-

dušena. Zaradi upoštevanja primernih

razdalj med sadikami, sejanja v vrstice,

kolobarjenja, prepoznave prednosti do-

brih sosedov … bo imela z vzdrževanjem

vrta manj dela. Zelenjavni vrt Lidije Deu

v Ljubljani je lep primer dobro urejenega

urbanega vrta. Nanj je bila pripeljana

nova zemlja, kar bo zagotovo povzročalo

nekoliko težav. Tla so peščena, zato bo v

poletnem času nujno izdatno zalivanje,

priporočali smo tudi uporabo zastirke.

Brezdomci in okolje
povezani
Zelo intenzivna in predvsem srčna delav-

nica se je v začetku pomladi odvijala v Pi-

ranu. Iz izjemne zavzetosti, ki so jo pri

snovanju svojega novega vrta pokazali

brezdomci zavetišča Kažun, v kraju Arze

pri Piranu, je bilo razvidno, da bo vrtnar-

jenje zanje veliko več kot le konjiček. Po-

magali so jim nekateri prijazni okoličani,

ki so dokazali, da delo preseže vse pred-

sodke. Domača kmetijska zadruga Agra-

ria je donirala nekaj semen in sadik

solatnic, kobulnic, križnic in plodovk.

Samooskrba s pomočjo Gaie
Ker si vse več ljudi želi uživati zdravo sadje in zelenjavo iz domačega okolja, mnogi razmišljajo
o svojem vrtičku, ki bi jim zagotovil vir zdrave in vitaminsko bogate hrane, zato smo v Klubu
Gaia razvili idejo o samooskrbnih urbanih vrtovih in jo začeli izvajati po vsej Sloveniji.
Priznano slovensko podjetje Unichem d.o.o. iz Sinje Gorice pri Vrhniki je pokrovitelj projekta z
vsemi potrebnimi sredstvi za varstvo in vzgojo vrtnin iz linije Bio plantella in Plantella.

Ekološko vrtnarjenje

15junij 2014NARAVNO, UČINKOVITO, ZDRAVO!

Veliko vrtnin na majhni
gredici
Metka in Andrej Tratnik, mamica in oče

eno in petletnika, bosta svojo parcelo de-

lila še z 54 drugimi lastniki vrtičkov v Ve-

lenju ob železnici. Sajenja so se pod

mentorstvom Kluba Gaia pogumno lotila,

pomagalo pa jim je tudi nekaj vedoželjnih

krajanov, ki so si tako na praktičen način

pridobivali izkušnje tudi za svoje vrtove.

Tako v Velenju kot tudi v Dolu pri Lju-

bljani pri Korinšek Kaurin dužinah, je bilo

največ dela s tretjo in četrto poljino. Sadili

smo solato, brokoli, blitvo, česen, čebulo,

drobnjak, šalotko in cvetačo, sejali pa

grah, špinačo, rukolo, korenje, bob in fižol.

Oba strokovnjaka sta opozarjala na pra-

vilne razdalje med rastlinami. S projektom

želimo pokazati, kako enostavno, zaba-

vno in koristno je lahko vrtnarjenje. Pre-

pričani smo, da lahko prav novi

samooskrbni vrtovi pripomorejo k bolj

zdravemu in optimističnemu življenju Slo-

vencev.

Mira Arh
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stročjega fižola – kratkega, dolgega,

ploščatega, rumenega ali v različnih od-

tenkih zelene barve. Med najbolj prilju-

bljene vrste stročjega fižola sodi

maslenec, saj so nežni in okusni mladi

stroki oziroma pozneje izluščen fižol

hitro skuhani. Praktična vrednost stroč-

jega fižola pred fižolom za zrnje pa je

tudi v njegovem hitrem dozorevanju.

Prve pridelke, vsaj pri hitro rastočih sor-

tah, lahko pričakujemo že dva meseca po

sajenju. 

Pogoji uspevanja
Za gojenje stročjega fižola izberemo son-

čno in po možnosti zavetno lego, pro-

stor, kjer v zadnjem letu ni rasel kateri

Stročji fižol – 
nizek in visok

Čeprav imajo zaradi vseh znanih posledic

nekateri glede uživanja stročnic zadržke,

pa proti pomislekom govorijo številne

raziskave, ki dokazujejo, da beljakovine v

stročnicah dobro vplivajo na zdravje in

preprečujejo nastanek številnih kroni-

čnih bolezni. V »prehranske tablice« je

stročnice vključila že benediktinska re-

dovnica in zdravilka Hildegard von Bin-

gen, ki je posebej poudarjala koristen

učinek stročnic na prebavo.

Med stročnicami vodilno mesto zaseda

fižol, pri katerem pa obstaja večna di-

lema – ali naj ga jemo mladega v stroku

ali počakamo, da dozori, in ostanemo

brez stročja. V poletnih mesecih se teh-

tnica brez dvoma nagne v prid svežega

Stročnice (fižol, grah, bob, leča, čičerika ...) so obsežna
skupina vrtnin, ki ne sme manjkati v domačem, zdravem
vrtu. Vsak vesten vrtnar se namreč zaveda, da morajo biti
stročnice obvezen del vrtnega kolobarja, saj ob pomoči
posebnih simbiotskih bakterij, ki živijo na njihovih
koreninah, »brezplačno« oskrbujejo vrt z dušikom. 

Ekološko vrtnarjenje

izmed njegovih bližnjih sorodnikov. Fižol

uspeva skoraj v vsakih tleh, le pretežka

ali preveč hladna ne smejo biti. Če že-

limo, da bo vzklilo čim več zrn, morajo

biti tla segreta do vsaj 10 oC. Fižol tudi ne

ljubi pretirano kislih tal, zato si proti temu

lahko pomagamo s plantello kalcivitom.

Sicer je najbolje tla prekopati že jeseni,

gredo pa pripraviti približno deset dni

pred sajenjem in po njej potrositi organ-

sko gnojilo v granulah bio plantella nu-

trivit univerzal. Napačno je namreč

mnenje, da fižola ni treba gnojiti, zlasti je

pri osnovni obdelavi tal dobrodošel fos-

for. Z dušikom pa gnojimo le mlade rast-

line, ker takrat gomoljčne bakterije še

niso razvite.

Čeprav je fižol toploljubna vrtnina, pa

mu huda vročina ne prizanaša, cvetovi

takrat odpadajo in se ne oplodijo. V takih

primerih se lahko zanesemo le na svojo

potrpežljivost oziroma na ohladitve in

pridelek bo na koncu vendarle zadovo-

ljiv. Pri tem so po izkušnjah nekaterih pri-

delovalcev sorte z vijoličastimi stroki bolj

odporne proti vročini, istočasno pa se

tudi hitro skuhajo, in po kuhanju posta-

nejo zeleni. 

Stročji fižol najbolje uspeva in daje naj-

večji pridelek, če ga sadimo po krom-

pirju, čebuli, korenju, peteršilju, zelju ali

repi, po njem pa bodo na gredici najbolje

uspevali kumare, paprika, jajčevec, pa-

radižnik in bučke.

Sajenje
Če želimo zgodnji pridelek, na primer

proti koncu junija, sadimo hitro zoreče

sorte v lončke konec marca ali v začetku

Maslenec sodi med

najbolj priljubljene sorte

Vijoličasti stroki med 

kuhanjem pozelenijo

Nizek fižol ob mreži in visok

na preklah, fižolovkah.
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Fižol brez težav
Uši na fižolu povzročijo veliko škodo. V ekološkem varstvu smo najbolj

učinkoviti s pripravkom na osnovi naravnega piretrina bio plantella

flora kenyatox verde. Manj težav s škodljivci na fižolu bo, če bodo ob fižolu rasli: šetraj,

žametnice in kapucinke. Pred polži je najbolj učinkovita vaba v obliki pelet bio plantella

arion +. Nizki fižol običajno nima težav z boleznimi. Pri visokem se najpogosteje pojavijo

bakterijske bolezni, ki jih ne moremo reševati s sredstvi za varstvo in zaščito rastlin. V

začetku rastne dobe fižol krepimo s tekočim gnojilom na osnovi morskih alg bio plantella

vrt, ki bistveno izboljša kondicijo rastline, da je odporen na bolezni in hkrati primerno

prehranjen.

razdaljo 15 centimetrov v dvojne vrste,

med njimi pa naj bo vsaj 60 centimetrov

prostora. Za oporo poskrbimo že ob sa-

ditvi, najpozneje pa takrat, ko začne fižol

»nihati«, tj. ko začnejo rastline iskati

oporo. Ko rastline dosežejo vrh opore,

vršičke odščipnemo. Včasih je bilo prilju-

bljeno saditi visoki fižol ob koruzi ali za

oporo fižolu postavljati prekle. Danes

imamo na voljo bambusove palice, ki so

uporabne več let, ali pa si pomagamo z

vrvico, ki je pritrjena na žico. Če se odlo-

čimo za palice, jih je najbolj prikladno

povezati v piramido, da se ne podrejo,

biti pa morajo vsaj pol metra vsaksebi.

Fižol se oprijema opore v nasprotni smeri

urinega kazalca.

Oskrba posevka
Rastline plevemo in zastremo s slamo ali

senom, ko so tla vlažna. Stebla nizkega

fižola je dobro osuti, pod grmičke pa

lahko položimo veje, da se stroki ne uma-

žejo. Predvsem v sušnem obdobju mo-

ramo rastline redno zalivati, še bolj pa so

občutljive za pomanjkanje vode takrat,

ko se začnejo odpirati cvetovi oziroma ko

se začnejo debeliti stroki. Med cvete-

njem je za fižol pomembna tudi relativno

visoka zračna vlaga: če vlažnost upade

pod 50 odstotkov, začnejo odpadati cve-

tovi. Zato naj bi rastline v tem času vsak

teden dobile vsaj 20 litrov vode na kva-

dratni meter površine. Pri tem je še zlasti

pri nizkem fižolu bolj učinkovito jutranje

zalivanje.

Še bolj kot suša je za fižol pogubno za-

stajanje vode v tleh: ker ima fižol zelo ob-

čutljiv koreninski sistem, lahko trije ali

štirje dnevi hude mokrote rastline tudi

uničijo. Ob fižolu naj, če je mogoče, raste

nekaj šetraja, gredice pa lahko obrobljajo

žametnice ali kapucinke, ki nam poma-

gajo pri obrambi pred ušmi, ki so glavne

prenašalke virusnih bolezni. V fižolovi

senci pa se dobro počutijo: poletna so-

lata, cvetača ali brokoli.

Dragan Žnidarčič
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Dobro je vedeti:
• Stročji fižol sodi med varovalna ži-

vila.

• Lupina stročjega fižola vsebuje

snov iz skupine glukokininov – or-

ganin, ki deluje podobno kot inzu-

lin. Nekatere raziskave navajajo, če

bi na teden zaužili od pet do

sedem kilogramov stročjega fižola,

bi zmanjšali količino sladkorja v

krvi za približno 30 odstotkov. 

• Stročji fižol blagodejno vpliva tudi

na zniževanje holesterola. Ob zau-

žitju 85 gramov kuhanega fižola na

dan se raven holesterola v pov-

prečju zniža za 10 odstotkov. 

• Zaradi visoke vsebnosti nuklein-

skih kislin sodi stročji fižol med na-

ravna pomlajevalna sredstva.

• Stročjega fižola ni priporočljivo

uživati surovega, saj vsebuje z du-

šikom bogato beljakovino fazin, ki

spodbuja lepljenje rdečih krvničk

(fazin med kuhanjem razpade);

• Težje odstranljive niti s stročjega fi-

žola odstranimo tako, da fižol pred

pripravo nekaj minut blanširamo.

• Zeleni stročji fižol obdrži privlačno

zeleno barvo, če kuhanega odce-

dimo in potopimo v ledeno hladno

vodo.

• Vode po kuhanju stročjega fižola

ne zavržemo, ampak jo uporabimo

kot osnovo za zelenjavno juho.

Fižola ne smemo 

saditi pregloboko

aprila. Prostor, kamor postavimo lončke,

naj bo ogret vsaj na 15 oC. Za zares zgod-

nji pridelek pa semena lahko nakalimo

na vlažni papirnati brisači.

Ko mine nevarnost slane, rastlinice pre-

sadimo na prosto, sajenje za glavni pri-

delek pa opravimo v drugi polovici maja.

Če bomo sajenje do konca junija večkrat

ponovili, bomo lahko obirali stročje tja

do začetka oktobra. 

Nizki fižol sadimo, podobno kot grah, v

vrste, ki jih naredimo z motiko, po eno

zrno na približno 10 centimetrov. Ker se

grmički precej razrastejo, pa naj bo med

vrstami od 50 do 70 centimetrov pre-

sledka.

Nizki stročji fižol, drugače kot visoki, tako

rekoč ne potrebuje svoje grede. Lahko ga

sadimo med krompir, zelje, ohrovt, brsti-

čni ohrovt, papriko, sladko koruzo ali sku-

paj z blitvo. Prednost nizkega stročjega

fižola (na primer sorte Berggold) je tudi

v tem, da ga lahko v drugi polovici pole-

tja posadimo še enkrat.

Visoki fižol lahko sadimo v kupčke (od

pet do osem semen) ali posamično na
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soka, belo cvetoča z rožnatim nadihom

in zelo medovita. Škoda, da je do semena

te sorte zelo težko priti, kakor tudi do

semen  Črna gorenjska in Siva. Ne glede,

za katero sorto se odločimo, ajda je

vsekakor rastlina, ki je dobrodošla tako

na njivah kakor  na vrtovih.

Ajdov kruh
Vendar cvetenje ajde v dolgem dnevu

traja neskončno, ves čas je del semena

zrelega, del zelenega, zato je določitev

roka žetve dokaj težka. Seme ne vsebuje

glutena, zato lahko izdelke iz ajde uživajo

tudi bolniki s celiakijo, prav tako pa je

primerna tudi za sladkorne bolnike.

Moko je pred peko kruha potrebno

prepariti, preliti z vrelo vodo, če pa že-

limo mehek kruh, kombiniramo polovico

ržene in samo polovico ajdove moke, a

tak ni primeren za bolnike s celiakijo.  

Zdravilna rastlina
Za zdravilne namene uporabljamo cvet,

včasih tudi mleta, namočena semena oz.

moko iz njih. Seme v čaju se uporablja

proti driskam in za urejanje prebave,

preprečuje pa tudi zastajanje vode v

telesu. Utrjuje žilne stene, preprečuje

krhkost kapilar. Preprečuje tudi težave z

očmi pri sladkornih  bolnikih. Luščine

ajde pa uporabljamo kot polnilo v blazi-

nah, igračah ali celo kot zastirko  na vrtu.

taka zastirka  preprečuje polžem dostop

do naših vrtnin.

Miša Pušenjak 

potrebuje gnojenje, saj je ajda s po-

močjo živega sveta v zemlji (mikorize)

sposobna uporabljati tudi v tleh težje

vezana hranila. Gnojenje z dušikom pa ji

celo škodi, saj nemalo kdaj poleže ravno

zaradi tega. Ajdo lahko sejemo kakor

strniščni posevek v juliju ali kakor glavni

posevek v maju, ko mine nevarnost

slane. 

Ajda za zeleni podor 
Kot rastlino  za zeleni podor jo sejemo

kadarkoli, spomladi, vendar se mora

zemlja ogreti vsaj na 10 oC, pa vse do

septembra. Za 10 m2 meter gredice

potrebujemo 10 – 15 dkg semena. 

Pustimo jo cveteti, da nam njeno cvetje

olepša vrt,  vanj privabi koristne žuželke

in predvsem, da si jo naberemo tudi v

zdravilne namene, potem pa jo še pred

zrelostjo prvega semena pokosimo in

zadelamo v zemljo. Ne želimo si namreč,

da bi se nam kasneje ajda zasejala po

vsem vrtu, saj njeni koreninski izločki

motijo vznik in razvoj vrtnin, če raste

med njimi ajda kot plevel. Velika količina

listne mase poveča količino humusa v

tleh, s tem pa zagotovimo tako zračnost

tal, izboljšamo strukturo zemlje in rastli-

nam  zagotovimo več hranil. Zaradi de-

lovanja koreninskih izločkov zmanjšamo

količino semena plevelov v tleh. Ajda je

torej izredno koristna, ko še raste in tudi

kasneje, ko jo podkopljemo v zemljo. 

Pri nas v zadnjih desetletjih najpogosteje

sejemo sorto Darja, ki je srednje visoka,

belo cvetoča sorta. Sorta Čebelica se v

Sloveniji goji na manjših površinah, je vi-

»Po Koroškem, 
po Kranjskem 
SPET ajda zori«

Visoka hranilna vrednost ajdovih

semen, kaše in  moke

Po dolgih letih, ko je skoraj
izginila z naših polj, se
ajda spet vrača na vrtove,
predvsem pa seveda v
naša srca, zavest in
kuhinje. Čudno, kako hitro
smo že skoraj pozabili,
zdaj pa spet vzljubili to
skromno rastlino. Le malo
katera rastlina  nam s tako
malo dela in vlaganja
lahko vrne toliko dobrega.

Ajda velja za poljedelsko rastlino, ki

prekrije njive po žetvi žit. Naši predniki

so dobro vedeli, da je največji greh

zemljo puščati golo, neobdelano sredi

poletja. Ne prenaša uporabe herbicidov,

vendar jih tudi ne potrebuje, saj s svojimi

koreninskimi izločki zelo dobro zamori

skoraj vse kaleče enoletne semenske

plevele. S tem nam prinaša še dodatno

korist, saj se vsaj nekaj semena plevelov

na tak način uniči. Je zelo odporna in

trenutno nima znanih bolezni in

škodljivcev, zato tudi uporaba fungicidov

ali insekticidov ni potrebna.

Priprava tal in setev
Za setev tla strnišča samo plitvo obde-

lamo. Če je možno, izberemo tak dan, ko

je zemlja zaradi poletne nevihte še do-

volj vlažna, da se za obdelovalnim stro-

jem ne kadi in ne tako mokra, da bi se

blato prijemalo na orodje. Le redkokdaj
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Prihajajoča vrtnarska sezona prinaša
nove ideje in uspehe, ki jih morate
ovekovečiti s fotoaparatom, da bodo lep
spomin in dokaz vaših dosežkov. Če pa
zanje prejmete še nagrado, bo veselja
polna mera.

Sodelujte v natečaju 
Naj naj dosežek 
naših članov

Dragi člani, fotografije nam do konca septembra 2014 pošljite na naslov

Klub Gaia, Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika ali po e-pošti gaia@klubgaia.com

(pri tem pazite na primerno kakovost fotografij za objavo – vsaj 800

KB). Dodajte še svoje podatke in mobi številko. Nagrajence bo izbirala

tričlanska komisija, nagrade bomo slavnostno podelili, zmagovalce pa

predstavili v decembrski številki revije Gaia in jih obdarili s Plantella in

Bio Plantella paketom za vrt, poln cvetja in plodov.

V letu 2014 imate možnost sodelovati s svojimi vrtnarskimi

fotografijami v 10 rubrikah:

1NAJ motiv uporabno-okrasne zasaditve,

2NAJ sosed v zelenjavnem vrtu,

3 NAJ nenavadne balkonske kombinacije,

4 NAJ rodno drevo ali grm,

5 NAJ atraktivna zelenica,

6 NAJ vrtni kotiček za počitek,

7 NAJ otroška pomoč v vrtu,

8 NAJ srečen Gaian pri vrtnarjenju,

9 NAJlepši cvet,

10 NAJvečji plod.

Zvestoba se splača, Gaia jo poplača: Mimica Šantl,

Bresternica • Marija Jererinac, Črnomelj • Ivica Vantur, Hoče •

Gabrijela Rebec, Hruševje • Anica Krecenbaher, Kapla • Marta

Blaškovič, Koper - Capodistria • Živana Bele Potočnik,

Ljubljana • Filip Jelen, Podgorje pri Slovenj Gradcu • Ivka

Perko, Rakek • Marija Vidmar, Studenec

Člani so darovali Gaio za rojstni dan naslednjim
novincem: Zlatko Muhovec, Petrovče • Mitja Gersina,

Grosuplje • Rado Bonutti, Volčja Draga

Gaina prijavnica – 20. Obletnica Kluba Gaia: Anton in

Leopoldina Šlutej, Velenje • Milena Leskovec, Logatec • Ana

Gašperič, Ljubljana

ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU, 
na vrtu g. Santnerja, za učence OŠ
19. 6. 2014 ob 10.30 Davor Špehar Poletna rez sadnega drevja

RUŠE, Center za mlade - CEZAM, Mariborska c. 31
19. 6. 2014 ob 16.30 Davor Špehar Poletne težave na rastlinah

ŽALEC, Stara OŠ v Veliki Pirešici, 
Velika Pirešica 1
20. 6. 2014 ob 17. uri, plačljivo (vstopnina za člane Kluba Gaia: 
5 EUR, za ostale: 10 EUR) Davor Špehar Spoznajmo koristne in škodljive
organizme v pridelavi eko zelenjave in prve saditve za pozno poletje

11. 7. 2014 ob 17. uri, plačljivo (vstopnina za člane Kluba Gaia: 
5 EUR, za ostale: 10 EUR) Davor Špehar Poletna rez v sadovnjaku,
krepitev rastlin, zalivanje

18. 7. 2014 ob 17. uri, plačljivo (vstopnina za člane Kluba Gaia: 
5 EUR, za ostale: 10 EUR) Davor Špehar Rešitve za težave s škodljivimi
organizmi v pridelavi eko zelenjave in pomen pravočasnega spravila
pridelkov zelenjave

Delavnice Kluba Gaia:

Pavel Horvat, Markovci
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Kot že vsa leta doslej smo tudi letos doživeli izjemno zadovolj-

stvo članov. Letošnja rdeča nit srečanja je bil samooskrbni zele-

njavni vrt, s poudarkom na sistematičnem, rednem, strokovnem

in ekološkem vzdrževanju. Člani so bili podrobno seznanjeni z

najnovejšo vrtnarsko aplikacijo www.naredivrt.si, ki izriše natan-

čen načrt vrta glede na potrebe vrtnin po hranilih, upošteva ko-

lobar in dobre sosede. Omogoča tudi beleženje spletnega

dnevnika. Predavatelji so s praktičnimi napotki opremili vse pri-

sotne ljubitelje vrtnarjenja na vseh segmentih vrta.  Zabave z

igrami, smeha, domislic in razigranega plesa ni manjkalo, a po

dobri hrani se je gibanje kar prileglo.

Bogat izbor izletov je kar pritegnil, da so nekateri člani kar ko-

majda uspeli uskladiti vso ponudbo, da niso česa zamudili. Da pa

so ljubiteljski vrtnarji talenti še na kakem drugem področju, pa

tudi nismo podvomili. Tokrat so se naše članice, upokojene vzgo-

jiteljice, izkazale z lutkovno predstavo Deževnik Maxi (na prire-

ditvi Gaian ima talent) in požele ne le navdušenje najmlajših,

temveč vseh prisotnih.

Mira Arh

Gaino tradicionalno srečanje članov

Zadovoljstvo je bilo vsesplošno
Poreč je od 16. do 18.5.2014 gostil skoraj 800 ljubiteljev vrtnarjenja iz največjega slovenskega
vrtnarskega kluba Gaia, ki je v jubilejnem 20. letu delovanja. Srečanje je bilo namenjeno
izobraževanju s predavanji in delavnicami, vrtnarskimi izleti in druženju z zabavnim
programom in plesom.

Da je zanimanje za predavanja neizmerno, kažejo člani z

aktivnim poslušanjem. Gaina ekipa se je predstavila s plesno točko, na sliki v

družbi Vide Radivojević in Jožefa Petroviča, direktorja

Unichema d.o.o.

Najzvestejši Gaiani so prejeli dragocene nagrade

Delavnico

Naredimo

si skalnjak

smo

izpeljali kar

v naravi.
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Hitrostno risanje vrta je pritegnilo obilo navijačev.
Jutranja in večerna telovadba za zdravo hrbtenico ter

pomlajenost telesa je rojevala takojšnje rezultate.

Vse srečke

srečelova

dobitne - prav

izdelki za vrt in

dom so najbolj

navduševali.

V vrtnariji nas

je prof.dr. Željko

Prgomet poučil

o rezi in

cepljenju

dreves.

Dolgoletne članice lutkarice so

očarale gledalce z lutkovno

predstavo deževnik Maxi.

Vsak član si je lahko posadil lastno

figo ali oljko za domov. Na sliki

urednica TV-oddaje Na vrtu Irena

Bedrač s hčerkama.

Člana s Primorske sta
odigrala zabaven skeč z
vsebinami iz revije Gaia.

V veselem

večernem

programu

skorajda ni bilo

praznega stola

med  gledalci.

Igra Martin

Krpan je

potrdila

najmočnejše

med člani.

Zvečer je kot vedno plesala in se

veselila vsa dvorana.
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Ugodnosti uveljavite tako, da izreæete posamezne
kuponœke in jih ob nakupu opredeljenega izdelka
predloæite na blagajni doloœene prodajalne, navedene v
glavi kuponov in œlansko izkaznico. Posamezen
kuponœek velja ob nakupu enega ali veœ izdelkov na
fotografiji in samo v spodaj navedenih trgovinah.

Ponovno vam ponujamo kupone po lastni izbiri, ki jih
uporabite za izbrani izdelek. 

Število kosov ali izdelek se vpiše na kupon na prazno
œrto. Kuponœke boste lahko uve ljavljali do doloœenega
datuma na kuponœku. 

Merkurjeve ugodnosti za člane Kluba Gaia in imetnike Merkurjeve kartice zaupanja!

"

BIO PLANTELLA VRT
1 L

Naravno organsko
gnojilo iz ekstrakta
morskih alg, ki rastline
oskrbujejo z vsemi
glavnimi hranili v
ustreznem razmerju 
ter krepi njen 
koreninski sistem. -20%

BIO PLANTELLA
GEL PROTI
POLŽEM
1 L

Naravna
mehanska
zaøœita proti
polžem.

-20%

"

PLANTELLA CVET
3 L

Visokokakovostno
tekoče gnojilo,
obogateno z vitamini
za gnojenje vseh vrst
cvetočih sobnih,
okenskih, balkonskih
in vrtnih rastlin za
bistveno več cvetov. "

BIO PLANTELLA FLORA
KENYATOX VERDE
1 L

Insekticid v obliki koncentrata
in pripravljene raztopine iz
naravnea piretrina za
zatiranje listnih uši, resokrilcev
in raslinjakovega ščitkarja
na okrasnih rastlinah 
na prostem in v 
rastlinjaku.

-20%"

kartica ugodno
sti

SLO

Popust uveljavite œlani Kluba Gaia na blagajni ob predloæitvi Merkurjeve kartice zaupanja. Predstavljeni izdelki so na voljo v
izbranih trgovskih centrih Merkur, na oddelkih z vrtnim programom. Ponudba velja od 15. 6. do 15. 7. 2014.NOVOST: 

PLANTELLA CVET
1 L

Visokokakovostno
tekoče gnojilo,
obogateno z vitamini
za gnojenje vseh vrst
cvetočih sobnih,
okenskih, balkonskih
in vrtnih rastlin za
bistveno več cvetov.

-20% -20%

–2
0 

%

Øt. kosov: ____________________
Kupon ni izplaœljiv v gotovini 
in je unovœljiv od 15. 6. do 15. 7. 2014.

Effect univerzalni insekticid
aerosol
400 ml

Bio plantella vrt
3 L

Plantella cvet
1 L ali 3 L

–2
0 

%

Kateri: _______________ Øt. kosov: ___________
Kupon ni izplaœljiv v gotovini 
in je unovœljiv od 15. 6. do 15. 7. 2014.

"

  •

Bio plantella flora 
kenyatox verde

500 ml

–2
0 

%

Øt. kosov: ____________________
Kupon ni izplaœljiv v gotovini 
in je unovœljiv od 15. 6. do 15. 7. 2014.

"

  •

Effect insekticid za ose 
in sršene - aerosol

750 ml

–2
0 

%

Øt. kosov: ____________________
Kupon ni izplaœljiv v gotovini 
in je unovœljiv od 15. 6. do 15. 7. 2014.

"

  •

Plantella specialno gnojilo 
za pelargonije

1 L

–2
0 

%

Øt. kosov: ____________________
Kupon ni izplaœljiv v gotovini 
in je unovœljiv od 15. 6. do 15. 7. 2014..

"

  •

Plantella balkonia
60 L

–2
0 

%
Kateri: _______________ Øt. kosov: ___________
Kupon ni izplaœljiv v gotovini 
in je unovœljiv od 15. 6. do 15. 7. 2014.

"

  •

–2
0 

%

Øt. kosov: ____________________
Kupon ni izplaœljiv v gotovini 
in je unovœljiv od 15. 6. do 15. 7. 2014.

–2
0 

%

Øt. kosov: ____________________
Kupon ni izplaœljiv v gotovini 
in je unovœljiv od 15. 6. do 15. 7. 2014.

Plantella total-r
750 ml"

–2
0 

%

Øt. kosov: ____________________
Kupon ni izplaœljiv v gotovini 
in je unovœljiv od 15. 6. do 15. 7. 2014.

Bio plantella vrt
1 L"

–2
0 

%

Øt. kosov: ____________________
Kupon ni izplaœljiv v gotovini 
in je unovœljiv od 15. 6. do 15. 7. 2014.

Effect univerzalni insekticid
aerosol
400 ml

"

–2
0 

%
Øt. kosov: ____________________
Kupon ni izplaœljiv v gotovini 
in je unovœljiv od 15. 6. do 15. 7. 2014.

Plantella tabs gnojilo 
za balkonsko cvetje

140 g

"

–2
0 

%

Øt. kosov: ____________________
Kupon ni izplaœljiv v gotovini 
in je unovœljiv od 15. 6. do 15. 7. 2014.

Plantella cvet
1 L"

–2
0 

%

Kateri: _______________ Øt. kosov: ___________
Kupon ni izplaœljiv v gotovini 
in je unovœljiv od 15. 6. do 15. 7. 2014.

Neopermin
100 g, 300 g in 1 kg

–2
0 

%

Øt. kosov: ____________________
Kupon ni izplaœljiv v gotovini 
in je unovœljiv od 15. 6. do 15. 7. 2014.

Effect insekticid za ose 
in sršene - aerosol

750 ml

"

–2
0 

%

Kateri: ________________ Øt. kosov: ___________
Kupon ni izplaœljiv v gotovini 
in je unovœljiv od 15. 6. do 15. 7. 2014.

Bio plantella aktiv
500 ml • 1 L"

–2
0 

%

Øt. kosov: ____________________
Kupon ni izplaœljiv v gotovini 
in je unovœljiv od 15. 6. do 15. 7. 2014.

Bio plantella flora
kenyatox verde

500 ml

"

–2
0 

%

–2
0 

%

Trgovec obvezno vpiøe ime izdelka in øtevilo kosov!
Kupon ni izplaœljiv v gotovini in je unovœljiv 
od 15. 6. do 15. 7. 2014. 
Ne velja za izdelke v akciji!

Izdelek PLANTELLA, 
BIO PLANTELLA, VIVERA 
ali EFFECT po lastni izbiri

Izdelek PLANTELLA, 
BIO PLANTELLA, VIVERA 
ali EFFECT po lastni izbiri

""

–2
0 

%

Katera: _______________ Øt. kosov: ___________
Kupon ni izplaœljiv v gotovini 
in je unovœljiv od 15. 6. do 15. 7. 2014.

Plantella balkonia
45 L, 60 L ali 70 L"

–2
0 

%

Kateri: ________________ Øt. kosov: ___________
Kupon ni izplaœljiv v gotovini 
in je unovœljiv od 15. 6. do 15. 7. 2014.

Bio plantella vrt
1 L ali 3 L"

–2
0 

%

Kateri: ________________ Øt. kosov: ___________
Kupon ni izplaœljiv v gotovini 
in je unovœljiv od 15. 6. do 15. 7. 2014.

Plantella cvet
1 L ali 3 L"

–2
0 

%

Kateri: ________________ Øt. kosov: ___________
Kupon ni izplaœljiv v gotovini 
in je unovœljiv od 15. 6. do 15. 7. 2014.

Bio plantella arion+
250 g ali 500 g"

, KGZ Sloga Kranj, KZ Agraria Koper, KZ Sava Lesce, KZ Loška zadruga in Prigo. 

V vseh prodajalnah: Koroøka KGZ, KZ Ptuj, KGZ Krpan, KZ Laøko, KZ Domæale, ,

Kuponi popustov - samo za œlane Kluba GaiaKuponi popustov - samo za œlane Kluba Gaia

V kolikor poteka na isti izdelek redna akcija v trgovini, vam popust Gaia ne pripada.

Trgovec obvezno vpiøe ime izdelka in øtevilo kosov!
Kupon ni izplaœljiv v gotovini in je unovœljiv 
od 15. 6. do 15. 7. 2014. 
Ne velja za izdelke v akciji!
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Toplo vreme tako rekoč narekuje intenzivno rast 
mladik vinske trte preden nastopi cvetenje, kar naj 
bi bilo v letošnjem letu že v začetku druge polovice
meseca maja. Po cvetenju se zaradi razvijajočih se
jagod in oblikovanja grozdov rast mladik upočasni, a so vseeno dovzetne za številne
bolezni in škodljivce, ki vplivajo na razvoj grozdov. Kdaj in kako ukrepati?

V vlažnih in hladnejših razmerah med in

takoj po cvetenju moramo biti po-

zorni na pojav in okužbo bole-

zni sive plesni ali botritisa.

Največ škode povzroča

gliva na grozdih, in sicer

ob prisotnosti ran na ja-

godah, ki so posledica

pikov žuželk, toče, vetra

ali drugih bolezni. Ko se

spore glive naselijo na

rane jagod, se relativno

hitro razvije siva prevleka, ki

pa se širi tudi na sosednje ja-

gode in v vlažnih razmerah pov-

zroča gnitje celotnega grozda. Varstvo

proti sivi plesni naj bi pri velikih okužbah

izvedli tri do štirikrat, drugače vsaj dva-

krat. Pojav botritisa se pogosto povezuje

s pojavom oziroma prisotnostjo grozd-

nih sukačev (pasastega in križastega),

katerih gosenice pri hranjenju povzro-

čajo rane na kabrnikih in jagodah. Let

prve generacije metuljčkov nastopi

aprila in maja, druga generacija pa julija

in avgusta. Varstvo z insekticidi napovejo

prognostične službe RS. Poleg sive se na

Primorskem občasno razvije tudi črna

grozdna gniloba. Gliva prezimi na

grozdu, spomladi pa lahko okuži liste,

kadar so ti več ur mokri. Na listih je poslej

opaziti svetlo zelene pobledele pege, ve-

likosti 2 – 4 mm, ki se sčasoma povečajo

in se obarvajo opečnato rdeče ter proti

robu porjavijo. Pripravki, ki jih upora-

bljamo proti črni pegavosti (npr. vivera

cuprablau-z) pogosto zaustavijo širjenje

bolezni, najbolje pa je, da vse okužene

dele odstranimo iz vinograda. V zadnjih

letih se v Sloveniji veliko govori o t.i.

karantenski bolezni, to je zlata

trtna rumenica, ki jo med

trtami prenaša ameriški

škržat. Vinograd je treba

tretirati proti proti škrža-

tom, običajno sredi ju-

nija in v juliju. Čas

napove prognostična

služba za zdravstveno

varstvo rastlin RS, in sicer

na podlagi ujetih odraslih

osebkov na vabah. 

Črni les in kapar
Še bolj pogosta je rumenica počrnelosti

lesa ali črni les. Trte s simptomi poža-

gamo, odstranimo iz vinograda in zaku-

rimo. Ker se povzročitelji bolezni rumenic

ne zadržujejo samo na trtah, ampak tudi

na slaku, koprivah in sivki, omenjene ple-

vele odstranimo iz neposredne bližine

Varstvo vinske
trte po cvetenju 

Ekološko vrtnarjenje

23maj 2014NARAVNO, UČINKOVITO, ZDRAVO!

Simptom rumenice na mladikah

Ustavite botritis in
ameriškega škržata

Za preprečevanje okužb s sivo plesnijo ali botritisom uporabimo

pripravek vivera switch, ki  najbolje deluje na vse

vrste botritisa na vinski trti. Primeren je tudi za

najtežje pogoje in je enostavno najboljši, saj deluje

tako sistemično kot tudi kontaktno. Uporabljamo

ga v odmerku 10 g/10 l vode/100 m2. Sredi junija

in v juliju ukrepamo tudi proti ameriškemu škržatu,

ki prenaša karantensko bolezen zlato trtno

rumenico. Ustavimo ga z ekološkim pripravkom

bio plantella flora verde.

trt. Naslednji škodljivec na trtah je kapar.

Z izsrkavanjem sokov iz rozge oslabi rast

mladik, ki zaostanejo v rasti. Manjše šte-

vilo osebkov odstranimo ročno, pri več-

jem številu pa se med brstenjem trte

poškropi z oljnimi pripravki. V nekaterih

vinogradih se pogosto pojavi tudi veliko

število trtarja. To je 6 do 8 mm velik hroš-

ček rilčkar, modrikasto zelene barve s ko-

vinskim sijajem. Poleg barve je njegova

glavna značilnost dolg, ukrivljen rilček.

Sprva objeda očesa, kasneje pa razvite

mladice in liste. Včasih pregriznejo tudi

vršičke mladic, ali peclje mladih kabrni-

kov. Imenujemo jih tudi cigararji, saj jaj-

čeca zavijejo v list, ki najprej ovene in se

nato posuši ter spominja na cigaro. Var-

stvo proti njim izvedemo z insekticidi,

ampak samo ob velikem številu osebkov. 

prof. dr. Denis Rusjan

Biotehniška fakulteta Univerze 

v Ljubljani

Cigarar
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Jabolčni zavijač 
Sadovnjak v Gainem sad-

nem vrtu še ni v rodnosti.

Udeležence delavnice je

zanimalo tudi varstvo

pred črvivostjo plodov v

domačih rodnih sadov-

njakih. Tam je treba

opraviti redčenje zdravih in črvivih plodov, tako bodo jabolka in

druge sadne vrste manj črvive. Na drevesa po cvetenju obesimo tudi

bio plantella rumene lepljive plošče. Metulji letajo od začetka maja do

sredine septembra in se lovijo na rumene lepljive plošče, tako je manj gosenic, ki so

najbolj dejavne od sredine maja do začetka oktobra. V Sloveniji imamo v glavnem dve

generaciji, možna je delna tretja na Primorskem, v hladnejših predelih se

pojavi le ena. Metulj jabolčnega zavijača čez dan počiva na lubju ali na li-

stih, najbolj so aktivni v večernih urah. Metulji prve generacije letijo in 

odlagajo jajčeca od sredine maja do julija, let se lahko prekriva tudi z

drugo generacijo. Metulji druge generacije letijo od julija do avgusta,

tretja pa v septembru. Po približno dveh tednih se iz jajčec izležejo

gosenice, ki se hitro zavrtajo v plodove, po štirih tednih odrastejo, 

zapustijo plodove in se zapredejo. Večina gosenic prve generacije se

zabubi, da julija in avgusta nastopi kot močna druga generacija. 

Varstvo mladega
sadovnjaka
Varstvo mladega

sadovnjaka temelji

na pravočasnem

ukrepanju.

Ukrepanje proti

ušem v aprilu in

maju je bilo

učinkovito. Takrat

smo uporabili

ekološki pripravek

bio plantella aktiv.

Uši v juniju ni bilo več opaziti in poganjki so se normalno razvi-

jali. Dober mesec in pol po cvetenju obstaja največja nevarnost

okužbe s škrlupom. Zaradi intenzivnih prirastov listne mase in daljših deževnih

obdobij smo od aprila naprej redno tedensko uporabljali pripravek na osnovi

njivske preslice bio plantella natur-f, ki krepi češnje in ostale koščičarje pred

luknjičavostjo koščičarjev. Da mravljam preprečimo dostop do uši, na deblo na-

mestimo bio plantella lepljivi trak.

24 www.klubgaia.si

Gain strokovnjak v sadovnjaku
V junijski delavnici smo se posvetili ekološkemu varstvu pred boleznimi in škodljivci,
spremljali razvoj posamezne sadne vrste, namestili zastirke in vzdrževali obdelan kolobar
pod drevjem. 

Ekološko vrtnarjenje

Zgodba v Gainem sadnem vrtu se nada-

ljuje vzporedno z zelenjavnim vrtom.

Dinamika del v sadovnjaku je nekoliko

manjša, vendar nič manj pomembna.

Na delavnici smo opazovali učinke pred-

hodnih ukrepov in nadaljevali z vrtnimi

opravili. Spregovorili smo tudi o ukrepih

v domačih rodnih sadovnjakih.

Na drevju ni pepelaste plesni
V sadovnjaku ni opaziti pepelaste

plesni, saj opravljamo redno

krepitev vseh sadnih vrst s

pripravkom bio plantella natur-f,

sadili smo tudi odporne sorte. V

domačem sadovnjaku je dobro, da

pepelovko ustavimo že v aprilu in

v začetku maja, pozneje predvsem

izrezujemo poganjke. Tudi z

uporabo fungicidov bolezni ne

moremo popolnoma preprečiti.
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Upogibanje in odstranjevanje
poganjkov
Z upogibanjem poganjkov smo

želeli umiriti rast in hitreje ob-

likovati rodni les. Za upogibanje

mladih poganjkov so primerne

tudi ščipalke za perilo ali

elastične vrvice, ki se ne

zadrgnejo v les. Odstranili smo

vse konkurenčne poganjke, ki

tekmujejo z vrhom in vse

poganjke, ki so se ponovno po-

javili na deblu. Pri slivi smo ohranili primerno ležeči položen poganjek in se znebili »metle«.

Oblikovali smo tudi vrh. Štrcelj na vrhu pri hruški in češnji smo še nekoliko prikrajšali in rane

premazali s cepilno smolo bio plantella arbosan, tako se bo vrh bolje zarastel z deblom. 

25junij 2014NARAVNO, UČINKOVITO, ZDRAVO!

Zastirka pod drevjem in jagodičjem
Tla v mladem sadovnjaku smo okopali, tako mladim dreve-

som plevel in trava ne bosta odvzemala hranil. V okopanem

pasu okoli dreves se voluhar ne bo zadrževal, manj je tudi

možnosti, da pri košnji poškodujemo drevo. Da preprečimo

izhlapevanje vode, smo okrog dreves dodali 10 cm plast po-

sušene trave z vrtne zelenice. Tega ne počnemo v domačih

vrtovih, kjer je prisoten voluhar. Zemlja pri ameriških

borovnicah se je po spomladanskem sajenju nekoliko po-

sedla, zato smo dodali plantella specialno zemljo za rodo-

dendrone. Za zastirko v območju ameriških borovnic smo

uporabili žaganje iglavcev, ki ohranja vlago v tleh in zago-

tavlja ustrezno kislost tal.

Maline in glavne bolezni
Na delavnici v maju smo ob maline sejali nizek fižol, ki se v

tem času že lepo razvija. V pogovoru smo spoznali, da naj-

več domačih malin trpi za gnilobo, ki se pojavi v času obi-

ranja. Tej bolezni pravimo tudi siva plesen. Da v domačih

nasadih ne pride do tega pojava, je treba zmerno gnojiti z

dušikom. To pravilo velja tudi, če uporabljamo organsko

gnojilo v obliki pelet biogrena. Siva plesen na plodovih se

pojavi v vlažnem vremenu, največkrat opazimo gosto

plesnivo prevleko, ki kmalu obda cele plodove. Sadimo

odpornejše sorte, vzdržujemo zračen grm, v času zorenja jih

lahko tudi pokrijemo. Večina malinovih grmov propade

zaradi malinove sušice. Poganjki potemnijo in razpokajo,

rozga se posuši in propade. Ker se ta bolezen največkrat po-

javi zaradi ran, pazimo, da ne kosimo z laksom, grm naj bo

zračen (6 do 8 rozg/grm), da ne pride do trenja med

rozgami in tudi ne pretiravamo z gnojenjem. Manj težav bo,

če imajo maline dovolj vlažna, globoka in zastrta tla, redno

odstranjujemo plevele. Druge glivične bolezni na malinah

ne povzročajo večje škode in jim ni treba posvečati večje

pozornosti.

Vabljeni na
poletno
delavnico 
Julijska poletna delav-

nica bo potekala v petek,

11. julija, ob 17. uri. Opra-

vili bomo krepitev rastlin,

poskrbeli za ustrezno za-

livanje, opravili usmerja-

nje poganjkov ter

korekcijsko rez. Poskrbeli

bomo tudi za vzdrževa-

nje kolobarja pod dre-

vesi.

Davor Špehar
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Sušenje grmov povzroča tudi gliva Volutella buxi, ki parazitira

predvsem oslabljene rastline. Bolezenska znamenja so nekoliko

podobna pušpanovemu ožigu, vendar suho listje ostane na

vejah. Na obolelih listih sicer tudi naredi plesnivo prevleko, ki

pa je roza barve. 

Pušpanova vešča
Pušpanova vešča je nočni metulj. Njegove gosenice se prehra-

njujejo z listi vseh vrst pušpanov in po požrešnosti močno pre-

kašajo druge gosenice, ki občasno tudi objedajo mlade

poganjke. Ena sama gosenica požre v času svojega razvoja

okrog 45 listov.

Prerazmnoževanju botruje dejstvo, da gre za tujerodno vrsto,

ki izvira iz Azije in v Evropi nima veliko naravnih sovražnikov.

Tudi tega škodljivca smo vnesli s sadikami, saj naj bi se vešča

sama letno širila le v krogu okrog 5 km. Zdaj  jo v Sloveniji že

najdemo po vsej državi. 

Pogosto gosenice grm obžrejo do golega. Če to ne uspe prvi

generaciji, je tu v istem letu še druga, ki dokonča delo, če vmes

ne poseže skrbnik rastline. Gosenice, ki zrastejo do dolžine 4 cm,

delajo zapredke. Na napadeni rastlini in v zapredkih je tudi ve-

liko zeleno-rjavih okroglih iztrebkov, ki jih nekateri zamenjujejo

z jajčeci. Jajčeca, ki jih vešče odlagajo v skupino, so rumenkasta

in sploščena. Zimo preživijo gosenice  na grmu, spomladi se za-

bubijo  in izlegli metulji odlagajo jajčeca. Čas  izleganja  prvih

gosenic je zelo odvisen od temperature. V osrednji Sloveniji za-

čnemo opazovati grme z začetkom aprila, kjer je topleje pa še

prej.

Malo je zimzelenih
listavcev, ki bi dobro
uspevali po vsej Sloveniji
in se ponašali s takšno
lepoto in uporabnostjo kot
pušpani. Zato ne
preseneča, da so kot
okrasne rastline tako
priljubljeni. Zaradi
mednarodne trgovine z
rastlinami so v Evropo in
posledično tudi k nam v
zadnjem desetletju prišli
novi tujerodni škodljivci
in glivične bolezni, ki so
za pušpan lahko usodni,
kot sta pušpanov ožig in
vešča.

Prodajalci ne jamčijo, da so rastline zdrave in na trgu je veliko

rastlin z boleznimi in škodljivci, zato je dobro poznati te or-

ganizme in ob nakupu preverjati njihovo navzočnost.

Ko pušpan potemni 
Povzročitelj je tujerodna gliva, ki smo jo v Slovenijo vnesli s

sadikami. Lističi so v začetku videti kot ožgani, saj se začne

bolezen s temnimi pegami, ki se ob napredovanju bolezni zli-

vajo v večje lise, deli grma porjavijo, listje se osipa. Trosi, ki so

v beli plesnivi prevleki na spodnji strani listov  omogočajo šir-

jenje bolezni ob dežju ali namakanju ter pri negi rastlin, zlasti

pri obrezovanju. Okužba uspe, če je listje dalj časa mokro.

Kadar je poleti suho in vroče, se razvoj bolezni začasno ustavi,

rastline, ki so namakane s pršenjem pa obolevajo skozi celo

rastno dobo. Za bolezen so dovzetne vse vrste pušpana, naj-

bolj pa počasi rastoče sorte z nežnejšimi listi, ki tvorijo goste

grme. 

Zatiranje bolezni je težavno in pogosto neuspešno. Na obo-

lelih ostankih rastlin v tleh gliva ostane vitalna najmanj pet

let. Pri začetnih okužbah obolele dele izrežemo, odstranimo

suho listje in preventivno poškropimo zdrave rastline. Za ob-

vladovanje že razširjene bolezni bi bilo na občutljivih sortah

potrebno letno opraviti od maja do septembra vsaj 4 škro-

pljenja, kar pa za vrtove in parke ni sprejemljivo in je bolje pu-

špan zamenjati z drugimi vrstami. 

K zdravim starejšim pušpanom je tvegano saditi nove, zato

kupljeno rastlino za nekaj tednov, ali še bolje mesecev osa-

mimo. Pustimo jo v loncu na prostem, ločeno od drugih

grmov in če ostane zdrava, jo bomo posadili k ostalim. 

Bolezni 
in škodljivci pušpana

Okrasni vrt

26 www.klubgaia.si
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Ukrepi za varstvo pušpana

Pušpanov ožig

Cylindrocladium buxicola 

� Ob nakupu skrbno pregledamo rastline. � Nove rastline pred

sajenjem začasno osamimo. � Sklop rastlin naj bo zračen. Sadimo

na lege, kjer se listje hitro posuši in ne namakamo s pršenjem

(ogroženi so pušpani ob robu namakanih trat). � Okužene rastline

in odpadlo listje odstranimo in uničimo (ne kompostiramo). Na isto

mesto ne sadimo pušpana, če nismo odstranili vseh ostankov in

vrhnje plasti tal. � Preventivno škropljenje z azoksistrobinom

(Vivera quadris).

Sušenje listov in vej

Volutella buxi

� Preprečujemo za rastline stresne razmere. � Obolele dele

temeljito izrežemo v suhem vremenu.

Pušpanova rja

Puccinia buxi

Pojavlja se predvsem na rastlinah v senci.

� Uspešno jo zatiramo z azoksistrobinom (Vivera quadris), 

difenokonazolom (Duaxo koncentrat in sprej) ali penkonazolom.

Koreninska gniloba

Povzroča jo več vrst talnih gliv, ki so

škodljive v razmerah, ko ob koreninah

zastaja voda. To je zlasti na težjih tleh in pri

rastlinah v vsebnikih, če ni urejena drenaža.

� Izboljšamo odvodnjavanje ali spremenimo režim zalivanja. 

Pušpanova vešča

Cydalima perspectalis

� Pregled ob nakupu: sumljive so že rastline z znamenji

poškodb.� Od začetka aprila tedensko pregledujemo 

rastline, da pravočasno odkrijemo jajčeca ali gosenice. 

Skušamo zatreti prvo generacijo.� Odstranjujemo jajčeca,

zapredke in gosenice s pobiranjem, izrezovanjem napadenih 

delov, s spiranjem z močnimi vodnimi curki ali s sesanjem.

� Uporaba insekticidov je lahko slabo učinkovita zaradi 

gostih grmov in zapredkov. Škropljenje mora biti 

opravljeno z višjim tlakom. Za zatiranje ene generacije 

opravimo dve škropljenji v razmiku enega tedna. � Za 

začetne napade uporabimo pripravke na osnovi piretrina

bio plantella flora kenyatox verde.

Pušpanova bolšica

Psylla buxi

Ličinke bolšic sesajo na mladih poganjkih, ki

se zato deformirajo. Pokrite so z belim

voščenim izločkom. So podobne velikosti

kot listne uši. Imajo eno generacijo letno in

prezimijo kot jajčeca.

� Pregled ob nakupu; žličasti lističi na koncu poganjkov

so znak, da je pušpan bil ali pa je še naseljen z bolšico. 

� Soli maščobnih kislin (bio plantella altiv), azadirahtin 

in pripravki z abamektinom, ki se uporabljajo za zatiranje 

sesajočih škodljivcev, zmanjšajo tudi populacijo bolšic. 

Uporabimo jih na majhnih ličinkah (natančen pregled 

poganjkov v aprilu).

Pušpanova hržica

Monarthropalpus flavus

Hržice so do 3 mm velike rdečkaste 

žuželke, podobne  komarjem. Njihove

oranžne ličinke izsesavajo notranjost listov

in tam nastane mehurjasta izboklina. Imajo

le eno generacijo.

� Odporne sorte ( npr. Buxus sempervirens ‘Vardar Valley’).

Izrezovanje napadenih listov pred izleganjem hržic. 

Pušpanova pršica prelka

Eurytetranychus buxi

Pršic ne opazimo, dokler ni na listih poškodb

v obliki belih progic. V vročem vremenu se

hitro množijo in imajo več generacij.

� Večkrat spiramo grme z vodo, da odplaknemo pršice 

(ne zvečer, ker to pospešuje bolezni). � Izbor pripravkov 

za zatiranje pršic je velik: bio plantella aktiv, vivera 

vertimec ... Pomembno je, da škropljenje po 7-10 dneh 

vsaj še enkrat ponovimo.
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Metka Žerjav, KIS
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Mojca Kranjc in Zoran Leko iz Rateža pri
Novem mestu že leta dopolnjujeta in
spreminjata svoj okrasni vrtiček z novimi
idejami in kombinacijami. Prav posebej na
vrtu izstopa čudovit rozarij z obilico sort
vrtnic in gredice okrasnega grmičevja in
host. Hiša se nahaja tik ob gozdu, ki ga
postopoma nadomeščajo okrasno grmovje,
jagodičevje in sadno drevje. Smisel za
oblikovanje in navdušenje nad lepimi
naravi podobnimi združbami rastlin je
občutiti v vsakem kotičku vrta.
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Gaia na obisku

Mojčine vrtnice
zapeljujejo

Pravo romantično okolje  rozarija ustvari pisana

kombinacija plezajočih, grmastih  in floribunda vrtnic v

kombinaciji s trajnicami. Vsako leto rozarij pridobi kakšno

novo sorto vrtnic ali posebno rastlino. Vijugaste poti, skriti

kotički in zakriti stebri ter ograja so obdani z dišečimi

lepoticami.

Vrtnice v združbi s trajnicami: višino ustvarja naprstec,

spodnji del krasita orlica in sivka. Gredico s cvetenjem

popestrijo tudi lilije. Med vrtnicami rastejo še: krvomočnica,

potonika in številne druge trajnice. Naprstec je zelo

strupena rastlina, ki pa ima tudi izjemne zdravilne učinke za

srce in telo, pove naša članica Mojca. V prvem letu  naredi

liste pri tleh, drugo leto pa tudi pol do poldrugega metra

visoko steblo s cvetovi in listi. 

Grmaste in plazeče vrtnice v družbi sivke, pušpanov, lilij,

maslenic in drugih raznovrstnih trajnic.
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Pri Kranjčevih  tudi rob zelenjavnega vrta krasijo stare

domače  vrtnice.  Obdaja ga tudi gredica z zelišči in

jagodičevjem. Grah se lepo razvija, napredujeta tudi

šalotka in korenček, paprika je zaradi mraza v nekoliko

slabšem stanju, vendar jo bo ga. Mojca okrepila s

pripravkom na osnovi aminokislin in vitaminov bio

plantella vita. V zelenjavnem vrtu ob opori uspevajo tudi:

visok fižol, paradižnik, solata, zgodnji krompir in zelje. 

junij 2014 29

Če želite, 

da se naši

strokovnjaki o

vašem vrtu in rastlinah pogovorijo

tudi z vami, nas pokličite na

brezplačno številko

Enkrat na mesec se z nami na obisk k

članom odpravi tudi nacionalna

televizija. Zato ne zamudite rubrike 

Z Gaio na obisku na prvem

programu RTV SLO, oddaje Na vrtu.

Najbolj poučne in zanimive primere

vrtov naših članov bomo objavili v

reviji Gaia in TV oddaji Na vrtu.

Prispevke si lahko ogledate tudi na

spletni strani.

BREZPLAŒNI NASVETI NA

Vrt za hišo krasijo več kot dvajset let stari iglavci: klek,

brin in pacipreso so obrezali in oblikovali v topiarje, ki

nastanejo s  striženjem v geometrijske in abstraktne

rastlinske oblike. V domačih vrtovih največkrat

oblikujemo brin, tiso in ilex. 

Na  listih  rododendrona so

opazne poškodbe od

rilčkarja, ki čez dan počiva,

ponoči pa se prehranjuje.

Opazi jih od sredine maja.

Grizoče in sesajoče insekte

na okrasnih rastlinah

omejimo s pripravkom

vivera karate zeon (1,5

ml/10 l vode/100 m2).

Na odpornih vrtnicah z oznako ADR

ni opaziti posebnih znakov bolezni.

Na neodpornih smo opazili

prisotnost črne listne pegavosti, na

starih domačih sortah  pa pepelaste

plesni in sive plesni na cvetovih,

predvsem zaradi deževnega

vremena med cvetenjem. Za

zatiranje pepelovke in rje na

vrtnicah in ostalih okrasnih rastlinah

g. Zoran uporablja pripravek vivera

quadris, ki deluje tudi proti drugim

rastlinskim boleznim. Nadležne uši najlažje omeji z ekološkim pripravkom na

osnovi naravnega piretrina bio plantella flora kenyatox verde. Če so uši že zavite v

list, pa uporabi sistemični insekticid vivera chess.

Senčni del vrta očara s cvetočimi hortenzijami,

raznobarvnimi hostami, ki s pisanimi listi še

posebno pridejo do izraza in je ga. Mojca kar

ponosna nanje. Zasadila jih je tudi na področje,

kjer so letos odstranili smreko. V vrtu jih

kombinira tudi pod javorji in drugimi drevesi, ki

jim nudijo potrebno senco. Lepo se izrazijo tudi

v kombinacijah s praprotjo in rododendroni.
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Oblikovanje vrta
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Vrtnice s trajnicami
Cvetu vrtnice se le redko kdo lahko upre, zato je skrita želja
večine ljudi imeti vrtnico v lastnem vrtu. Do nedavnega je
bilo to povezano s kopico problemov, saj so vrtnice rade
obolevale za različnimi glivičnimi obolenji. Navadno je že
tako, da se je  za lepe stvari potrebno potruditi.

Žlahtnitelji so prisluhnili stiski ljudi in pri-

čeli z žlahtnjenjem na bolezni odporne

sorte vrtnic. Izbor se vsakoletno pove-

čuje, sorte pa nosijo oznako ADR (Allge-

meine Deutsche Rosenneuheitenpru-

fung). Za pretežen del Slovenije pridejo

v poštev le vrtnice severnoevropskih

predelov. Najbolj prepoznavna je prav

gotovo Kordes žlahtniteljska hiša vrtnic,

kjer sito sestavlja ekipa mednarodnih

strokovnjakov, ki triletno opazujejo kri-

žance v enajstih rožnih vrtovih po vsej

Nemčiji. Do sedaj je oznako ADR prido-

bilo že preko 180 sort vrtnic.

Med prvimi rožnimi grmi, ki odpro svoje

cvetove konec aprila in v začetku maja

so šipki in rugose. Večina jih ima enojne

cvetove in cvetijo le kratek čas, grmi pa

imajo kar konkretno rast. Zaradi omenje-

nih lastnosti so primerni le za večje

vrtove, kjer se posamičen grm odlično

dopolnjuje z zimzelenim ozadjem iglav-

cev. Mesto jim lahko odmerimo tudi v

predvrtu, s šipki pa poživimo stebre kot

tudi zidove.

Še do nedavnega so se predvsem pre-

krovne vrtnice sadile le v skupinah, kar

je bilo povezano z vsakoletnim dogno-

jevanjem s hlevskim gnojem. Danes

gnojimo pretežno z umetnimi gnojili,

zato jih lahko praktično sadimo kjerkoli

ob pogoju, da je mesto sončno. No, se-

veda to ni povsem res. Potrebno je po-

iskati primerne

sopotnike, ki med

seboj ne tekmujejo

za življenjske po-

goje.

Kombinacije
Posamične vrtnice, predvsem prekrovne,

lahko umestimo med blazinaste trajnice,

kadar pa jih sadimo med višje trajnice,

moramo upoštevati razrast obojih in jih

temu primerno razporediti. Paziti mo-

ramo, da ne pride do prekomernega

senčenja, saj je vrtnica le rastlina sonca.

Vrtnice lahko sadimo tudi v kombinaciji

z iglavci. Med prekrovne iglavce vključu-

jemo tako nizke kot grmaste vrtnice,

vendar pa je pri tej združbi potrebno še

Zanimiva kombinacija vrtnic R.

‘Blumenstadt Tulln’ s posamič

umeščenimi, a vendar  izstopajočimi

cvetovi okrasnih lukov – Allium

giganteum ter z vrtnico popenjavko R.

‘Florentina’ v ozadju.

Kot mali sončki kukajo cvetovi mladega rožnega grma R. ‘Lichtkonigin Lucia’

iznad  strnene podlage plahtice – Alchemilla mollis

Dopolnjujoča se

kombinacija belih

krvomočnic –

Geranium

sanguineum

‘Album’ v

kombinaciji z

rožnim grmom R.

‘Schneewittchen’
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bolj paziti na sadilno razdaljo. Koreninski

sistem tako vrtnic kot iglavcev je podo-

ben in ni zaželeno, da se med seboj pre-

močno prepletajo in  ovirajo.     

Med skupinske zasaditve vrtnic lahko sa-

dimo tudi spomladi cvetoče čebulnice,

ki cvetijo že zgodaj spomladi in tako oži-

vijo gredo še preden vrtnice dokončno

olistajo.

Vrtnicam z oporo čas cvetenja podalj-

šamo z drugimi popenjavkami sorodne

ali šibkejše razrasti. Kadar izbor ni najbolj

primeren, moramo prebujno razrast

držati v še dovoljenih okvirih z obrezo-

vanjem čez leto.

Andreja Pogačar Špenko

Debelne vrtnice R.

‘Sunstar’ in R.

‘Zwergenfee’

podsajene z

lavandulo –

Lavandula

angustifolia

‘Hidcote Blue’

vizualno in

aromatično

dopolnjujejo

teraso, a hkrati

nudijo tudi

intimnost pred

nezaželenimi

pogledi. 

Malce prisiljeno sožitje R. ‘Jasmina’  in okrasnega srobota -

Clematis ‘de President, pri katerem je potrebno tudi naše

sodelovanje s pomočjo škarij 

S primerno razporeditvijo različno oblikovanih pušpanov –

Buxus sempervirens in prekrovnih vrtnic – R. ‘The Red Fairy’

je gredica skozi vse leto mikavna

Pametna gnojila za lepotice v vrtu!
Enkrat letno gnojim in vse leto učinkuje, 

to je res pametno gnojilo.
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Okrasni vrt
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Modra 
tunbergija
Ta očarljiva plezalka obožuje sonce in
nastavlja  na stotine  nebesno modri h
cvetov vse poletje. Skromna in nezahtevna
potrebuje le  nekaj hrane, vode in podporo,
da pokaže svojo lepoto ! Kot nalašč za
terase, nadstrešnice  ali kjerkoli, kjer
potrebujete svetlo, dekorativno pokritost.

Cvetovi Tunbergije grandiflore Blue Sky so tako veliki in lepi,

da tudi če jih ne bi bilo veliko,  je vsak tudi do  8 cm velik cvet

poseben.  Tudi po 10  cvetov v grozdih je obdano z usnjatimi

temno zelenimi srčastimi listi. V tropskem območju je ta rast-

lina zimzelena, zato ji bo v začetku sezone in ob velikih tem-

peraturnih spremembah zelo ugajalo škropljenje z bio

plantella vito. Vtamini in aminokisline bodo restlino okrepili

in povečali njeno odpornost.

Modra tunbergija v družbi

črnooke suzane  v Mengšu

uspeva kot posodovka 

Gaian Rajko Vuga 

s svojo lepotico

Cvet bele tunbergije

Zahteve rastline
V naravnem okolju na področju Kitajske, Indije,  Burme  in dru-

gih tropskih krajev doseže  tudi  do 8 metrov dolžine in širine.

V naših klimatskih razmerah jo lahko gojimo  le kot poso-

dovko, zato jo v želeni  velikosti  ohranjamo  z obrezovanjem

v času necvetenja ali mirovanja. Uspeva  pri minimalnih tem-

peraturah 10 – 13 stopinj celzija. Sonca se ne naveliča, čeprav

je tudi ne moti malo sence in ljubi toplo in zračno vlago.

Potrebuje dobra humozna in odcedna tla ter veliko gnojila v

vsej rastni sezoni, v sušnih obdobjih pa dovolj vode. Najbolje

je vsako pomlad v posodo dodati dolgo delujoče gnojilo

plantella formula 365 za okrasne rastline. Tako bo imela do-

volj hranil skozi vso rastno dobo. 

Enako rast in obilico  grozdov  z velikimi belimi cvetovi  ima

tudi bela tunbergija  s cvetovi, podobnimi orhidejam phalae-

nopsis.

Enostavno jo je razmnožiti iz potaknjencev in s semeni. Sa-

diko dobite spomladi v bolj založenih vrtnih centrih v Avstriji

ali naročite seme preko spleta (http://www.ebay.com/,

http://www.hillhousenursery.com/).

Loreta Vlahović
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Tudi na majhnem, le 4 m2 velikem balkonu, lahko pridelamo
svojo zelenjavo, predvsem pa nepogrešljive kuhinjske začimbe in
zelišča za odličen domači čaj. 

Mladi vrtnar

Pri urednici oddaje Na vrtu

Na Slovenskem se nam ni bati
lakote, saj bodo naši potomci znali
poskrbeti zase tako, da si bodo
hrano pridelovali kar sami. Pravijo,
da je vse odvisno od vzgoje. 

Otroci, ki znajo delati

Tako je storila tudi osemletna Lenka, ki v svojem okrasnem lončku skrbi za meliso.

Aromatično zelišče redno zaliva in reže njene liste. V večjih posodah raste še solata

berivka, v ponovno uporabljenem plastičnem zaboju so kislica, ta je odlična kot

dodatek solatam, blitva in bazilika. Pozimi so balkon krasili številni cvetovi teloha,

ti se v deževni pomladi se skrivajo pod razraščenim listjem. V soseščini je pravkar

odcvetela kamelija, na polsončnem mestu pa ameriška borovnica. Slednja na bal-

konu ne rodi rada, a kakšno jagodo le odtrgamo.  

Irena Bedrač, urednica TV-oddaje Na vrtu

Tudi na majhnem, le 4 m2 velikem balkonu, lahko pridelamo
svojo zelenjavo, predvsem pa nepogrešljive kuhinjske začimbe in
zelišča za odličen domači čaj. 

Vsi si pomagamo

Dedi je pripravil rogovile za fižol,

oči Damijan pa je vmes plodovke

še malo pognojil z bio plantella

nutrivit univerzalom. Mami Ma-

teja je kopala luknje, babi je bila

pa nadzorni, da so otroci v luknje

pometali vse fižolčke :o) in tako

smo vsi prispevali en majhen del-

ček k celemu mozaiku naše sa-

mooskrbe v Želimljem z obrobja

Ljubljane.

Mateja Lindič Nacevski, članica 

Z dobrim zgledom vrtnarijo tudi otroci Tine

Flerin Cankar. Mati, ki je naša članica, ima bo-

gato strokovno znanje, smisel za mentorstvo,

s čimer ji uspeva vse tri nadebudneže tako

motivirati, da si delati na vrtu prav želijo. 

Mira Arh
Visoki fižol sodi ob

oporo in pod zastirko
Paradižnik češnjevec 

so posadili kar v korita

Erika preverja

število semen
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v notranjem krogu, ki je od narobe

obrnjena črke V do polmeseca ali čisto

pravega, prav tako na glavo obrnjenega

srčka ter še marsikakšne vmesne oblike.

Kar zadeva obarvanost, so na notranjih

cvetnih listih lahko samo dve zeleni piki

ali pa še teh ni več, tako da so tudi ti po-

vsem beli. Druga skrajnost so čisto ze-

leni notranji perigonovi listi ali zelene

konice zunanjih listov ali le rahle proge

ali močneje zeleno oziroma celo ru-

meno obarvane konice ali kar progasti

zeleni zunanji listi. Vse to in še marsikaj

drugega se najde v Sloveniji. Raziskova-

nje zvončkov tako ni nikoli dokončano

delo,« je zapisal vodja Botani-

čnega vrta Biotehniške fa-

kultete Univerze v

Ljubljani dr. Jože Bav-

con, avtor mono-

grafske knjižice o

tem samosvojem

p r e d s t a v n i k u

spomladanske

cvetane. Navadni

mali zvončki so

pri nas dokaj po-

gostni, zato zaradi

trganja za šopke niso

ogroženi. Toda ker so za-

nimivi za gojenje vrtnih sort

zvončkov, so se leta 2004 znašli na se-

znamu zavarovanih rastlin njihovi plo-

dovi in čebulice.

Boris Dolničar

Navadni 
mali zvonček

Navadni mali zvonček (Galanthus niva-

lis) je zelnata trajnica iz družine narci-

sovk. Rastlina zraste do 20 centimetrov

visoko, za njene večinoma posamične

cvetove pa sta značilna dva kroga razli-

čnih cvetnih listov, od katerih so notranji

trije manjši in zeleno obarvani, zunanji

trije pa daljši. Iz čebulice zrasteta dva

pritlična, ozka, mesnata, sinjezelena po-

prhana lista, cvetno steblo pa ima dva

med seboj zraščena ovršna lista. Na-

vadni mali zvončki najmnožičneje cve-

tijo februarja in marca, čeprav se prvi

pojavijo že v zadnji tretjini decembra in

nato vse tja do srede aprila, a po mrzlih

in snežnih zimah so lahko v višjih prede-

lih še kasnejši. Njihova nahajališča se-

gajo od slovenske obale do prekmur-

skih ravnic, od tople Goriške do višjih

predelov sredogorja. Cvetovi dobro pre-

našajo mraz in se dostikrat s pomočjo

pokončnih, ošiljenih listov na vrhu ste-

bla prerinejo na dan kar skozi tanko sne-

žno ali ledeno odejo. V Sloveniji naravno

raste le ena vrsta navadnega zvončka,

medtem ko v sredozemskem bazenu in

tja do Male Azije, kjer je središče njihove

razširjenosti, uspeva dvajset vrst.

Raznolikost slovenskih
zvončkov
Vendar če nadrobneje pogledamo pred-

stavnike edine slovenske vrste

navadnih malih zvončkov,

se  bomo srečali s šte-

vilnimi raznoli-

kostmi. »Že oblika

cveta je lahko ra-

zlična, različno

veliki so tako

cvetovi kot cele

rastline, na

enem peclju

imajo tudi po dva

cveta, lahko sta celo

zraščena skupaj ali pa

je takih več. Tako nasta-

nejo pravi siamski dvojčki,

trojčki in četvorčki. Notranji cvetni listi,

ki so običajno do polovice krajši od zu-

nanjih, so lahko različno oblikovani in

različno dolgi. Še bolj zanimiv je vzorec
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Čeprav je čas, ko so nam
snežno beli kimasti cvetovi
navadnega malega zvončka
vsepovsod (razen v
severnejših predelih
Slovenije) pozvanjali k
pomladi, že minil, si ti ljubki
znanilci toplejših dni in nove
brsti zaslužijo več vseletne
pozornosti. Navsezadnje
imamo še zmeraj pred očmi
čudovite naravne vrtove, ki
so jih na robovih gozdov,
med grmovjem, v logih, na
travnikih in v sadovnjakih v
pozni zimi ustvarjali njegovi
nežni cvetovi. Zato jih spet
in spet komaj čakamo…

Rastejo v velikih

skupinah

Slovenski naravni biseri
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jev. Ko odložijo jajčeca, se komarice večine vrst komarjev nikoli

ne oddaljijo predaleč od svojega zaroda. Če odstranimo vodni vir,

zmanjšamo tudi število nadležnih komarjev.

Klopi nas ogrožajo povsod
Klopi se najraje zadržujejo v vlažnih listnatih gozdovih z gosto

grmičasto podrastjo. Vse pogostejši pa so primeri, ko se s klopom

vrnemo kar s svojega vrta ali iz bližnjega parka! Na svoje žrtve

čakajo v podrasti in splezajo nanje. Pri tem poiščejo mesto, kjer

je koža najbolj mehka in prekrvavljena, na primer za ušesi, pod

pazduho, na dimljah, dlaneh, lasišču ali stopalih. Ker ima klopova

slina anastezijski učinek, vboda navadno ne čutimo.

Že en sam klop nam lahko spremeni
življenje za vedno!
Medtem ko pik komarjev redko povzroča več kot srbečo in mo-

tečo reakcijo, pa je klopov ugriz lahko veliko bolj daljnosežen. V

Sloveniji je namreč izrazito visok procent klopov prenašalcev bo-

lezni. In s cepivi smo varni le pred eno med mnogimi. Zlasti nas

cepiva ne ščitijo pred najbolj nevarnima boleznima pri nas, me-

ningocefalitisom in lymsko boreliozo.

Ugrizom klopov in pikom komarjev
se lahko v celoti izognemo
Z učinkovito zaščito smo lahko brezskrbni:

• Oblečemo svetla oblačila (temna komarje privlačijo,

klopov pa ne vidimo). • Oblačila poškropimo z effect

univerzalnim insekticidom v aerosolu. • Pokrijemo čim

več kože. • Pri izletih v gozdu nogavice potegnemo čez

hlače. • Po izpostavljenih/odkritih delih kože se popr-

šimo z repelentom effect family protect, ki ne vsebuje

DEET-a in je primeren tudi za dojenčke in starostnike.

• Obnavljamo zaščito na 6 do 7 ur, posebno če se pre-

potimo oziroma zmočimo. • Redno se pregledujemo.

Tanja Mele

Vstope v naš dom, predvsem okna, neprodušno zaščitimo s ko-

marniki in temeljito pošpricamo z insekticidom na osnovi pire-

trina, kakršen je effect univerzalni insekticid v aerosolu. Ta s

svojim trojnim delovanjem uniči obstoječ mrčes, deluje odvra-

čalno na morebitne nove prišleke, prostor pa še odišavi s prije-

tnim, svežim vonjem.

Naš vrt je raj tudi za komarje
Komarji se v bistvu prehranjujejo s cvetnim nektarjem, zato so

naši vrtovi zanje idealno prebivališče. V času, ko samice odlagajo

jajčeca, pa potrebujejo tudi kri. Zaznajo nas na podlagi ogljiko-

vega dioksida, ki ga izdihujemo, na podlagi gibanja in toplote, in

to tudi 25 do 35 metrov stran. Za odlaganje jajčec in razvoj ličink

v mladega komarja potrebujejo stoječo ali počasi tekočo vodo

vsaj nekaj dni. Že majhna mlakuža zadostuje, da se proces zaključi

in postane aktiven

nov zarod komar-

Piki mrčesa so izjemno nadležni, a tudi vse
bolj nevarni. Med insekti je namreč vse več
prenašalcev bolezni, nekaterih celo usodnih.
V zadnjih letih borelioza, rumena mrzlica,
denga, chikungunye …, niso več omejene
samo na vroče, eksotične države, vse več jih
je tudi pri nas.
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Dom brez mrgolazni

Varni pred klopi in komarji

Hišni komar nas nadleguje v večernih

urah in ponoči, tigrasti komar pa je

aktiven ves dan Bi
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V prvih 24 urah je možnost okužbe

tudi pri klopih prenašalcih manjša,

zato se vedno dobro preglejmo.

Gaia junij 2014.qxp  6/9/14  3:32 PM  Page 35



Seveda pa naj bodo zastave v čim večjem številu pravilno izo-

bešene na državne praznike - 8. februarja, 27. aprila, 1. in 2.

maja, 8. junija, 25. junija, 17. avgusta, 15. septembra, 23. no-

vembra in 26. decembra, lahko pa tudi 9.

maja na dan Evrope.

Zakonsko imamo določeno slovensko

narodno zastavo. Ko ji dodamo grb, je to

zastava Slovenije. Na belo-modro-rdeči

zastavi enako široki barvni trakovi pote-

kajo le vodoravno.

Slovenska narodna zastava in zastava

Slovenije smeta biti nameščeni le na

urejen drog ali jambor z zaključkom.

Prav tako tudi vse druge zastave vseh

ravni. Zastava EU ima razmerje 2:3. Če

je izobešena z zastavo Slovenije, je

desno od nje, ko gledamo proti ob-

jektu. Tako je tudi, če je ob zastavi

Slovenije slovenska narodna za-

stava, zastava italijanske, madžar-

ske ali romske narodne skupnosti,

občinska ali druga manj po-

membna zastava. Če so upora-

bljene tri zastave, je zaporedje od

leve proti desni: EU, Slovenija, narodna skupnost,

občina ali druga zastava. 

Prapor naj stoji samostojno. Zastava se na odru ali prizorišču

postavlja levo od sogovornika. Zastava ne sme biti strgana,

zbledela, v napačnem razmerju, popacana ali popisana in

taka, da krni ugled države ali skupnosti, ki jo predstavlja. Na

palico ali drog ne sme biti nataknjena, z jambora pa ne sme

viseti navpično na ročici ali prečki.

Več preberite v junijski številki Vzajemnosti

Revija Vzajemnost je namenjena upoko jencem in
izhaja vsak prvi četrtek v mesecu.
V štiridesetih letih je postala za nesljiva
spremljevalka sta rejših ljudi, saj
verodostoj no piš e o pokojninskih
temah in raz no vrstnih socialnih preje m -
kih. Svojim naročnikom brez plačno,
pisno in po telefonu od govarja na
pokojninska in premo ženjsko-pravna
vpraša nja ter vpra šanja s področja
delovnega prava, socialne varnosti,
zdravstvenega varstva, skrbi za starejše in
osebne stike.
V Vzajemnosti so koristni članki o zdravju,
prehrani in gibanju, čemur moramo v zrelih
letih posvetiti še posebno pozornost. Prav
tako pa tudi druženju in sprostitvi, zato vsak
mesec objavlja kakšen prijeten ter cenovno
ugoden izlet ali letovanje po meri starejših. Ne
manjka niti branja za razvedrilo, križank,
vzorcev ročnih del in nagradnih iger.
Za druženje svojih bralcev skrbi tudi z

brezplačnimi malimi oglasi, prek katerih si naročniki iščejo partnerje
in prijatelje.
Naročniki so tudi člani Kluba Vzajemnost in s klubsko kartico lahko
uveljavljajo različne popuste. Več o reviji na www.vzajemnost.si.

Naročam revijo
Priimek in ime __________________________________________

Leto rojstva ____________________________________________

Ulica in hišna številka ____________________________________

______________________________________________________

Kraj in poštna številka ___________________________________

Telefon _______________________________________________

Datum ________________________________________________

Podpis ________________________________________________

Izpolnjeno naročilnico pošljite na naš naslov:
Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana.

! !

Narodni in državni simboli

Revija Vzajemnost predstavlja

Ste v zadregi, kaj podariti prijatelju, prijazni sosedi, bratu,
sestri v znak zahvale in pozornosti ob različnih
praznovanjih? 
Obdarujte ga z revijo Vzajemnost.
Naročite mu jo lahko za pol leta (11,40 evra) ali za celo leto
(cena s popustom je 20 evrov).
Kako? Zelo preprosto: pokličite nas na telefon 01 530 78 44
in poslali vam bomo darilni bon, ki ga boste izročili svojemu
obdarovancu. Mi pa
mu bomo vsak mesec
pošiljali Vzajemnost –
vaše darilo.

Vzajemnost je lepo darilo

Najbolj množično uporabljani državni simbol je zastava in vsaka država natančno
določa, kako se sme na njenem ozemlju nameščati in razporejati zastave. Zakoni in
občinski odloki določajo mesta, na katerih so določene zastave izobešene vse leto.
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Naj bo vaša
vrtnica
kraljica!

Prepričali ste nas, da je vrtnica res kraljica vaših

src. Najlepše fotografije smo nagradili z

membranskim gnojilom, s katerim pognojite le

1x, vrtnica pa črpa hranila vse leto in lepo raste.

Ivi Klemen, Brezovica

Marija Trošt, Vipava

Alenka Gros, Radeče

Recept:
GAINI 

ZELENJAVČKI
Sestavine za 5 oseb:

� 5 palačink � 250 g skute � 200 g špinače

� 100 g navadnega sira � 100 g kisle

smetane � 1 jajce � sol, poper, česen 

� 2 dcl mleka � parmezan � svež timijan

Priprava: Špinačo podušimo v ponvi na žlici

olja. Solimo in popramo. Dodamo zdrobljen

česen ter odstavimo ponev, da se špinača

ohladi. Nadev: skuti dodamo kislo smetano,

jajce in nariban sir ter dobro premešamo,

dodamo ohlajeno špinačo. Palačinke raz-

grnemo, po sredini naložimo nadev in ob-

likujemo rolice. V pekač položimo palačinke

in prelijemo z mlekom. Pečemo 20 min pri

180 °C. Po 15 minutah potresemo jed s

parme-zanom in pečemo še 5 min. Še tople

razrežemo na rombe in potrosimo s svežim

timijanom.

Natalija Aškerc, 

skrbnica Gainega vrta v Veliki Pirešici
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Okrasni vrt
Uredite opore pri popenjavkah in visokih trajnicah, kot sta ostrožnik in dalija.

Gredice med okrasnimi rastlinami oskrbite z leseno zastirko iz lubja.

Če se trava in plevel razraščajo na peščenih površinah dvorišč, grobovih,

tlakovanih dovoznih poteh dvorišč in škarpah, ju odpravimo s pripravkom

plantella total-r.

Če se na spodnji strani listov vrtnic pojavijo oranžni kupčki, listi postopno

rumenijo in odpadajo, ukrepamo s pripravkom vivera quadris (1 ml/1 l

vode/10m2), ki deluje tudi proti beli plesnivi prevleki in vsem glavnim

rastlinskim boleznim.

Za odganjanje nepovabljenih psov in mačk uporabite pripravek plantella repel,

s katerim poškropimo vrtno ograjo, škarpo ali drugo trdo površino.

Odcvetela socvetja azalej in rododendronov porežemo skupaj s prvo spodnjo

vejico, da se rastline ne izčrpavajo s tvorbo semena. 

V tem času opravite tudi rez grmovnic, ki cvetijo zgodaj spomladi, ter žive meje.

Listje spomladanskih čebulnic pustimo v zemlji dokler ne porumeni, saj se bo v

tem času v čebulici nabralo dovolj hranilnih snovi za cvetenje prihodnje leto.

V sredini junija iglavce še lahko pognojite s plantella specialnim gnojilom za

iglavce, ki ima dodan magnezij in preprečuje rjavenje iglic.

Za boljšo rast in cvetenje v tekočem in prihodnjem letu ne pozabimo na

gnojenje s plantella specialnim gnojilom za okrasne rastline.

Tudi vrtnice pognojimo s plantella specialnim gnojilom za

vrtnice. Ne pozabimo tudi na gnojenje hortenzij,

rododendronov in ostalih kisloljubnih rastlin s plantella

specialnim gnojilom za rododendrone. 

Če se na spodnji strani listov vrtnic pojavijo oranžni kupčki

trosov, listi postopno porumenijo in odpadejo, ukrepamo s

pripravkom vivera quadris (1 ml/1 l vode/10 m2), ki deluje

tudi proti pepelovki in drugim rastlinskim boleznim. 

Če na pušpanu opazite močno objedene liste, je na delu gosenica pušpanove

vešče, zato hitro ukrepajte s sistemičnim insekticidom.
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Zelenjavni vrt

V gredicah redno odstranjujemo plevel, v suši tudi zalivamo, vodi za zalivanje na

10 do 14 dni dodamo pripravek na osnovi aminokislin in vitaminov bio plantella

vita. Na izpraznjene gredice sejemo podzemno kolerabo, poletno solato, rdečo

peso, korenček, radič, nizek fižol, grah.

V zelenjavni vrt sadimo sadike ohrovta, prezimnega pora, sejemo radič, endivijo,

sorte solat, ki gredo pozno v cvet in dobro prenašajo vroče dni. Sadimo tudi

različne kapusnice za jesensko in zimsko rabo.

Polže, ki v toplem in vlažnem vremenu uničujejo sejance in nežne rastlinice,

omejimo s sredstvom proti polžem bio plantella arion +. 

Če se na fižolu pojavijo listne uši, ukrepajte s pripravkom na osnovi naravnega

piretrina bio plantella flora kenyatox verde.

V ekološkem varstvu vrtnine krepimo s pripravkom na osnovi njivske preslice

bio plantella natur-f ali sojinega lecitina bio plantella super-f. 

Paradižnik varujte tudi v času zorenja, saj ga plesen največkrat ogroža prav

takrat, uporabite pripravek vivera quadris (1 ml/l  l vode/10m2), ki ima samo 3

dni karence. Kumaram, bučam in lubenicam odstranimo vršičke. Paradižnik

večkrat privežemo ob oporo in odstranimo zalistnike.

38 www.klubgaia.si
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Vrtna trata
Vrtno trato pri vsaki košnji skrajšamo le za

tretjino. Poleti jo kosimo nekoliko višje, to je

na višino štiri do pet centimetrov. 

Vrtno zelenico v juniju

dognojimo s plantella

specialnim gnojilom za vse

vrste trav, če gnojite samo

enkrat na leto, uporabite

membransko gnojilo plantella

formulla 365 za travo.

Vinska trta
Proti peronospori uporabite pripravek

vivera ridomil (25 g/10 l vode/100 m2).

Če so objavljena opozorila za oidij in

peronosporo, uporabite pripravek vivera

quadris, ki deluje  proti obema boleznima.

Okenske in balkonske rastline
Za tedensko dognojevanje uporabimo tekoče gnojilo plantella cvet

z dodano organsko komponento in 11 vitamini, ki poleg glavnih

hranil vsebuje še mikrohranila. 

Zelene strukturne rastline tedensko dognojimo z visoko

kakovostnim tekočim gnojilom plantella list, z dodano organsko

komponento in 11 vitamini.

Petunije, surfinije in milijon zvončke dognojujemo s plantella

specialnim gnojilom za surfinije, pelargonije pa s plantella

specialnim gnojilom za pelargonije.

Za dognojevanje balkonskih rastlin je zelo preprosto in uporabno

tudi gnojilo v obliki šumečih tablet plantella tabs za balkonsko

cvetje, eno pakiranje zadostuje za pripravo 140 l hranilne raztopine,

kar je več kot lahko pripravimo iz 1 l tekočega gnojila.

Če na bio plantella lepljivih ploščicah med pelargonijami,

verbenami, fuksijami, opazite dober mm velike, snežno bele, leteče

živalice, ste opazili rastlinjakovega ščitkarja, ki ga omejite tudi s

pripravkom bio plantella kenyatox verde. 

Če se listi zvijajo in rastlina zaostaja v rasti, so na delu uši. Omejite

jih s pripravkom vivera chess (2g/10 l vode/100m2).

Če so listi zaradi vbodov polni belih pikic, listne žile pa zelene, ter

se kasneje listi sušijo in odpadejo, je prisotna pršica, proti katerim

ukrepamo ob prvem pojavu s pripravkom vivera vertimec (1 ml/1 l

vode/10 m2).

Več vrst gosenic, različnih velikosti in barv, lahko na rastlinah v

nekaj dneh povzroči veliko škodo. Omejimo jih s pripravkom vivera

karate zeon (1,5 ml/10 l vode/100 m2).

Če na listih surfinij, dalij, gomoljnih begonij in nageljnov opazite

belo pepelnato plesen, ukrepajte 

s pripravkom vivera quadris

(1 ml/l  l vode/10m2), 

ki deluje tudi proti rji 

na fuksijah, nageljnih 

in navadnih pokončnih

pelargonijah.

Sadovnjak
Če je bila oploditev jablan, hrušk ali breskev

dobra, redčimo plodove, tako se izognemo

izmenični rodnosti in pridelamo debelejše

sadeže. 

Ob obiranju češenj opravimo tudi rez, vse

večje rane po rezi zamažemo s cepilno

smolo bio plantella arbosan. 

Na vsem sadnem drevju odstranjujemo

navpične poganjke in take, ki rastejo v

notranjost krošnje. 

Drevesa, ki so dobro obložena s plodiči in

tista, ki slabo rastejo, pognojimo z

organskim gnojilom v obliki pelet plantella

organik.

Okoli sadnih dreves redno kosimo travo, saj

drevesom odvzema dušik, ki je potreben za

rast. Na oporne žice vežemo nove rozge

malin ali robid. 

Škrlup na jablanah in hruškah imamo pod

nadzorom s pripravkom vivera score, ki ga

uporabimo tudi v mesecu juniju. 

Če uši niste odpravili v aprilu in maju z

ekološkimi pripravki, sedaj ukrepajte s

pripravkom vivera chess (2g/10 l

vode/100m2).

�

5-komponentna
visokokakovostna zemlja

Plantella BALKONIA in TABS – najboljša 
zemlja in gnojilo za vse vrste balkonskih rastlin!
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