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Preženimo
ose in sršene!

Učinkovito nad mrčes!

V poletnih dneh nas pogosto zmotijo ose, če je v
bližini zrelo sadje, sladka pijača ali hrana. S svojim
pikom lahko ogrozijo naše zdravje, zato je
prav, da se pred njimi zavarujemo.

Ose postanejo agresivne, če jih razdražimo in ko branijo
svoje gnezdo. Njihovo želo je gladko, zato ga z lahko
izvlečejo in večkrat pičijo. Ko se počutijo ogrožene,
sprostijo v okolico hormone, ki povečajo agresivnost

ostalih os v bližini. Pri večini ljudi osji pik povzroči bolečino
in rdečico, pride lahko tudi do zatekanja. Pri ljudeh z
alergijami je še posebej nevaren pik v vrat in ustno

votlino, saj lahko zaradi zatekanja pride do
oviranega dihanja. Pikom lahko sledi tudi hujša

slabost in je potrebno zdravljenje v bolnišnici.
Osja gnezda ne sodijo v bližino ljudi
Os se najlažje ubranimo, če skrbimo, da sta
hrana in pijača v zaprtih posodah. Če je v
bližini naše hiše ali vrta osje gnezdo, pa

imamo večji problem, saj je lahko v njem
tudi do dvesto živali. Najbolj pogosto gnezda

najdemo na podstrešjih, v dimnikih in razpokah
ter na sami steni. Pomembno je, da jih takoj

zajezimo. V ta namen uporabimo effect insekticid proti
osam in sršenom v obliki aerosola. Izdelek je oblikovan
tako, da je možno pršenje tudi od daleč, in sicer z razdalje
4-5 metrov. Tak način je bolj varen, omogoča pa tudi, da
zadenemo težje dostopna mesta. Posebna formula dveh
snovi v insekticidu povzroči takojšnje uničenje
nadležnega mrčesa, deluje pa tudi podaljšano. Aerosol
proti osam in sršenom vsebuje še odvračalo, ki prepreči
povratek žuželk na poškropljeno mesto. Učinkovito deluje
tudi na sršene in njihova gnezda.
Osja gnezda pršimo z razdalje treh do štirih metrov, v
intervalih po pet sekund. Škropimo v zgodnjih jutranjih
urah, ko so živali manj aktivne, ali pozno zvečer, ko je
večina os že v gnezdu.

www. .si

Bi
oc

id
 u

po
ra

bl
ja

jte
 v

ar
no

. P
re

d 
up

or
ab

o 
ve

dn
o 

pr
eb

er
ite

 e
tik

et
o 

in
 p

od
at

ke
 o

 p
ro

iz
vo

du
.

Gaia avgust 2014.qxp  8/8/14  12:50 PM  Page 2



Klub Gaia
Strokovno-izobraževalna revija
glavnega pokrovitelja, Unichem d.o.o.
Gaia – revija članov Kluba Gaia, 

Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika, 

T: (01)755 81 60, E: gaia@klubgaia.com

Gaia-U d.o.o., direktorica: Loreta Vlahović • Sveto-

valka: Vida Radivojević • Glavna urednica: Mira

Arh • Strokovni sodelavci: Davor Špehar, Nevenka

Breznik, Miša Pušenjak, Igor Prša, Matjaž Mastnak,

Roman Mavec • Lektor in redaktor: Mira Arh • Gra-

fična priprava: Trajanus d.o.o., Kranj. Tiskano v Slo-

veniji. Izhaja mesečno, razen januarja in novem-

bra. Letna naročnina 20,00 EUR.

Natisnjeno v 30.200 izvodih. ISSN 1408-7774

Naslednja številka izide 15. septembra 2014.

Gaia predstavlja
Tema meseca

4 Dalije za spomin

Uporabni okrasni vrt
6 Uporabna lepota čebulnic

Vse o ...
8 Vse o koristnih žuželkah na vrtninah 

Strokovnjak odgovarja članom
11 Oljčna muha, setev trate in sajenje trajnic

Ekološko vrtnarjenje
12 Gain eko zelenjavni vrt poleti

14 Zimska solata za prve spomladanske dni

16 Origano in majaron

25 Varstvo vinske trte pred trgatvijo

26 Poletna oskrba sadovnjaka

27 Cepljenje sadja bogati vrt

Kluba Gaia 20 let z vami
17 Ob 20. obletnici Kluba Gaia

18 Že dve desetletji zadovoljni

35 Gain piknik bo prazničen

37 Gain izlet, delavnice in prijavnica

Gaia na obisku
28 Cvetoče razkošje  pri Ljutomeru

Slovenski naravni biseri
30 Sibirska perunika

Dom brez mrgolazni
31 Znoj in vlaga privlačita komarje

Oblikovanje vrta
32 Ogolela živa meja

Zelenjavni vrt
34 Rastline za zeleno gnojenje

Koledar del
38 Dela v vrtu, na katera ne smemo 

pozabiti v mesecu avgustu in septembru

www.klubgaia.si 3

uvodnik

Kar narava veleva - 
Gaia razodeva!

Naj bo vsak dan praznik
Od samih začetkov pa vse do danes je ekipa Kluba Gaia polna idej,

zanosa in življenjskega elana.

Za nas je praznik vsak dan, saj vas slišimo, vam svetujemo, pišemo za

vas, vas obiščemo, se z vami srečujemo na izletih in predavanjih ter

vrtnarimo. Kaj pa za vas? Tokrat, v jubilejni  200. številki, ki je lepa in

koristna kot vselej, smo sredinske strani posvetili vam, drage članice

in člani, hkrati smo izžrebali še 200 članov, ki nam zvesto in aktivno

sledite. Obdarovali vas bomo z darili Kluba Gaia in podjetja Unichem,

enako tudi vse prisotne na Gainem pikniku septembra v Braslovčah.

Vi pa Gaio darujte prijateljem, povabite jih v Klub ter  jim povejte, da

je z Gaio vsak dan prazničen, saj se veselimo pridelku in druženju

enako mislečih.

Imejte se lepo, se vidimo kmalu.

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

29. 8. pošljite na naš naslov. 

Rešitev iz prejšnje številke: artičoka

Nagrajenka: Marija Kostric, Lendava?
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Okrasni vrt
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Tema meseca

Kombinacije v vrtu in koritih
V grobem najprej razdelimo dalije na

dva tipa. Prvi so »klasične« -  srednje vi-

soke in visoke dalije, v drug tip pa spa-

dajo zelo kompaktne, nizke sorte, ki jih

gojijo enoletničarji in se prodajajo tudi

kot lončnice. Slednje so bile zaradi nizke

rasti in dolgotrajnega cvetenja zelo pri-

ljubljene parkovne rastline, v zadnjih

letih pa smo jih vse več začeli saditi tudi

v cvetlična korita in lonce. Najnovejši

trendi zasaditev okrasnih loncev vklju-

čujejo tudi srednje velike »klasične« da-

lije. 

V gredah smo bili visokih dalij vajeni

predvsem nekje ob robu zelenjavnega

vrta ali ob plotu, ki so bile namenjene

tudi za rezano cvetje. Danes jih v zasa-

ditve vključujemo kot pomembno se-

stavino tako podeželskih vrtov kot

modernih urbanih zasaditev. Predvsem

velikocvetne dalije je primerno nekoliko

uravnotežiti z drobno cvetočimi trajni-

cami ter gracilnimi socvetji okrasnih

trav. Bolj razkošne, predvsem kaktejaste

sorte so odlične tudi za zasaditve z ek-

sotičnim značajem. Dodamo jim še kak-

šno kano, novozelandski lan; Phormium

in če imamo poleg še malce zasenče-

nega dela tudi kakšno velikolistno

hosto, pa si na vrtu ali na terasi lahko pri-

čaramo malce tropskega vzdušja.

Oskrba
Vse dalije potrebujejo sončno lego, saj

drugače slabo cvetijo in se pretegnejo.

Tla naj bodo dobro založena s hranili in

odcedna, saj drugače lahko pride do

gnitja gomoljev. Predvsem v začetku

poganjanja v okolici rastlin posujemo

nekaj pripravka bio plantella arion+,

polži namreč obožujejo mlade po-

ganjke. Najpogosteje sadimo visoke

sorte in predvsem pri velikocvetnih se

pojavlja težava poleganja. Da se temu

izognemo, že v začetku rasti ob glavnih

poganjkih pripravimo čim manj opazne

količke ali veje, na katere bomo kasneje

privezali ali prislonili stebla. Kasneje v

sezoni je najpomembnejše opravilo od-

stranjevanje odcvetelih cvetov in po po-

trebi dognojevanje. Če tega ne

počnemo, se rada pojavijo obdobja brez

cvetenja.

Nove sorte
Poznamo na tisoče sort dalij, a se je pred

nekaj desetletji intenzivnost žlahtnjenja

zmanjšala. Razlog je bil upad zanimanja

za dalije, ki so obveljale za staromodne

cvetlice in so bile skoraj izbrisane z

obličja vrtnega oblikovanja. Šele s po-

novnim obujanjem zanimanja za te rast-

line so se začele pojavljati tudi nove

sorte. Žlahtnitelji so se v grobem v zad-

njih letih osredotočili predvsem na sred-

nje velike dalije in poskušali dobiti čim

bolj temnolistne sorte. Zakaj so se tako

Dalije so se kljub
eksotičnemu mehiškemu
poreklu dobro usidrale v
slovensko vrtnarsko
zavest. Spadajo v
skupino t.i. starih
kmečkih rožic, ki danes
pri mnogih vzbujajo
prijetne spomine na
mladost in romantično
vzdušje nekdanjega
slovenskega podeželja.
Pred leti so se ponovno
začele pojavljati na
najprestižnejših svetovnih
vrtnarskih razstavah,
danes pa v tej skupini
naštejemo že preko
20.000 vrst in sort.

Dalije za spomin

Sodobna kombinacije balkonskega

cvetja z dalijami postaja vse bolj

običajna.
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odločili? Prej je bilo na trgu le malo tem-

nolistnih sort, nižja rast le-teh pa je pri-

merna tako za večje cvetlične posode

kot za grede.

Tipi cvetov 
Najprej na hitro razčistimo glede daliji-

nih cvetov. To, kar pri njih imenujemo

cvet, je pravzaprav socvetje, ki ga ime-

nujemo košek. S križanji in spontanimi

mutacijami so nastale najrazličnejše

oblike socvetij, ki jih zaradi lažje obrav-

nave razvrščamo v nekaj skupin:

• Enostavne oz. enojne na hitro spomi-

njajo na bolj redek cvet oz. socvetje

marjete, imajo torej samo en venec je-

zičastih cvetov.

• Kaktejaste ali kar kaktejke; vsi jezičasti

cvetovi so skoraj cevasto zavihani; ne-

kateri to skupino delijo še nadalje na

delno kaktejaste z bolj redko razmeš-

čenimi jezičastimi cvetovi in kaktejaste

z bolj gostimi socvetji.

• Dekorativne da-

lije; jezičasti cve-

tovi so proti koni-

ci le rahlo zavi-

hani, »cvet« je

vrstnat.

• Pomponke; ta tip ima skoraj povsem

kroglasta vrstnata socvetja, jezičasti

cvetovi pa so pri vrhu pretežno polkro-

žni.

• Ovratničarke imajo zunanji venec, se-

stavljen iz velikih in širokih jezičastih

cvetov, proti sredini pa venec krajših

cevastih jezičastih cvetov. 

Poleg naštetih obstajajo še vmesne ver-

zije oblik in še nekaj tipov, ki jih vidimo

poredkeje in so bolj v domeni zbirate-

ljev.

Shranjevanje 
Te eksotične lepotice so vajene trop-

skega in subtropskega podnebja, zato

pri nas žal ne prezimijo na prostem. Ker

pa so v svojem naravnem okolju traj-

nice, jih lahko vseeno prezimimo tudi

pri nas. Po prvi slani nadzemni del odre-

žemo. Previdno izkopljemo gomolje,

najbolje z vilami, saj bi ob poškodbi tve-

gali okužbo, kar seveda ni zaželeno.

Sledi sušenje in nato čiščenje zemlje,

odstranimo pa tudi tanjše koreninice.

Shranimo jih v temen in hladen prostor,

kjer ne zmrzuje. Gomolje lahko shra-

nimo tudi v zaboje, kjer jih zasujemo s

finim peskom. Čez zimo večkrat preve-

rimo stanje gomoljev in hitro odstra-

nimo tiste, ki so morda začeli gniti.

Matic Sever

Ta skupina rastlin nam ponuja

neverjetno barvno zbirko, manjkata le

modra in povsem črna. Poleg barv

nam je na voljo tudi bogata paleta

različnih oblik socvetij.

Dahlia ‘Mystic

Illusion’ je tipična

predstavnica

nove generacije

sort s srednje

visoko rastjo in

zelo temnimi,

skoraj črnimi listi.

Skoraj si ne moremo predstavljati

pravega podeželskega vrta brez vsaj

kakšne dalije, naslonjene na plot.

Ena izmed tipičnih zelo kompaktnih

sort je  Dahlia ‘Surprise Louise’. Take

dalije lahko sadimo tako v cvetlične

lonce kot grede.

Že nekaj let se tudi na najprestižnejših

vrtnarskih razstavah pojavljajo

zasaditve z dalijami. Rdeči cvetovi se

lepo podajo travi imperati, rdečelistni

hermeliki in rmanom.
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Uporabni okrasni vrt
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Stoletna čebula  
V naravi te čebule kot botanične vrste ne

najdemo, predvsem v azijskih deželah jo

gojijo menda že dolga stoletja, v Evropi pa

šele od 17. stoletja naprej.  Za gojitelja je

lepa, zanimiva in v kuhinji gotovo prav

uporabna.  Tudi nekaj lepote je v njeni

rasti in socvetjih, čeprav se ne more pona-

Čebulnice in gomoljnice so
pomembne vrtne rastline:
nekatere med njimi gojimo
samo zaradi gospodarskega
pomena, druge zaradi
lepote, mnoge pa za prvo in
drugo. Dosedanjim
izkušnjam dodajmo še
drobec dodatnega znanja.

Uporabna
lepota 
čebulnic

šati s posebno intenzivno cvetno barvo,

saj ostaja v spektru belo zelenkaste palete.

V naše vrtove prinaša duh azijske flore in

kuhinje. Z žlahtnjenjem stoletne čebule ali

vinogradniške šalotke (Allium fistulosum)

se intenzivno ukvarjajo na Japonskem, Ki-

tajskem in na Formozi. Iz semena, ki je pri

nas v prodaji, si vzgojimo rastline, vendar

je možna tudi delitev in sajenje mladih če-

bulic, ki se razvijejo na vrhu stebla. Te ob

odraslosti pogosto odpadejo in se kar

same zakoreninijo na tleh, kjer poskrbijo

za razmnoževanje. Vse sorte niso pre-

zimno trdne, so pa praktično vse leto upo-

rabne v kuhinji, podobno kot šalotka. 

Čemaž za senco
Menda po legendi  medved svoje prvo po-

živilo po zimskem spanju najde v grizlja-

nju čemaževih listov

in zato se je rastline

v nekaterih jezikih

oprijelo ime med-

vedji česen, kar je

pomensko tudi vrstni prilastek rastline.

Dejansko je čemaž po pravici priljubljeno

zelišče za svežo ali kuhano rabo. Zdravilne

učinkovine eteričnih olj, ki jih vsebuje vsa

rastlina, dokazano ugodno delujejo na iz-

boljševanje odpornosti človeškega telesa.

Zato ni za odmet zamisel, da si tudi v do-

mačem vrtu privoščimo vsaj miniaturni

nasad čemaža v senci listavcev, kjer lahko

izkoristi pomladno svetlobo. Pozneje vsi

nadzemni deli odmrejo in do naslednje

pomladi prespi v tleh z ne ravno velikimi

koničastimi čebulicami. Čemaž (Allium ur-

Cvetje stoletne čebule od blizu

resnično spominja na okrasno vrtnino.

Pri tej čebulnici se uspešno združuje

uporabnost z lepoto.

Ta okrasni luk sicer nima

uveljavljenega slovenskega imena, a

zaradi tega njegova okrasna vrednost

v vrtu ali šopku ni nič manjša. Njegovo

strokovno ime je Allium christophii.

Zlati luk sicer sodi

med nižje

pomladne

čebulnice, zato pa

se med vsemi

drugimi

okrasnimi luki

lahko pohvali z

vpadljivo rumeno

barvo cvetja.
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sinum) je res naša samonikla divja rastlina,

a v vrtu ima spomladi precej časa svojo

okrasno vrednost: najprej odženejo listi,

nato cvetna stebla z drobnimi belimi čaši-

cami. Če dozorevajočih soplodij ne potr-

gamo, se bo seme kar samo zasejalo in

tako se nasad vzdržuje sam od sebe.

Čemaž je zanesljivo lepa in koristna čebul-

nica, tako v naravi kot v vrtu.

Por, česen in drobnjak
To so tri vrste istega rodu, ki niso le za so-

late, juhe in klobase, temveč jih je mogoče

uporabiti tudi za pripravo domačih šop-

kov. Po svojem ustvarjalnem okusu so to

lahko samostojne dekoracije, izredno lepo

pa se podajo v družbi s sezonskim cvet-

jem, predvsem ravno se odpirajoča po-

rova socvetja ali celo še popolnoma zaprta

koničasta cvetna stebla nekaterih sort čes-

nov. Ne ravno pretirano visoka cvetna ste-

bla drobnjaka so posebno mikavna v vazi,

kjer dolgo obdržijo obliko in barvo. Zelo

dobro se obnese tudi sušenje drobnjako-

vih cvetov za trajne šopke.   Postavna po-

rova stebla so v floristiki skoraj konku-

renca močno cenjenih socvetij različnih

okrasnih lukov. 

Okrasni luki
Vsaj kar se mene tiče, so to izključno okra-

sne čebulnice, za katere mi ni znana no-

bena drugačna raba. Gotovo pa drži, da ne

bi bilo nobenih neprijetnih učinkov tudi

7

če bi njihove čebule narezali kot dodatek

fižolovi solati ali na njih pražili krompir. Za

cvetličarstvo pomembna vrsta oblasti luk

(Allium sphaerocephalon) raste od naših

kraških nižin do montanskega pasu, do

floristov pa vendar prihaja s cvetličnih

borz. Modri luk (Allium caeruleum) res zra-

ste le 30 do 60 cm visoko, a s svojimi kot

plavica modrimi socvetji v vrt prinese ek-

sotiko Srednje Azije. Z zvezdastimi vijoli-

často lesketajočimi se cvetovi v orjaških

socvetjih se baha Allium christophii iz Tur-

čije in Perzije. V vrtovih je precej redek

gost, zato pa so socvetja pravcata poseb-

nost: v eni sami glavici so cvetni peclji ra-

zlično dolgi in tega ni mogoče

ravnodušno prezreti. Tudi orjaški luk (Al-

lium giganteum z nekaj sortami) in podo-

ben Allium aflatunense sta s postavnimi

stebli in vijoličasto rožnatimi socvetji lepa

v vrtu in vazi. Zaradi barve cvetja in bolj

pohlevno nizke rasti je vrtna posebnost

zlati luk (Allium moly), čeprav izvira z ne

preveč oddaljenega Iberskega polotoka.

Vsi okrasni luki bodo vsako pomlad pohi-

teli z rastjo in cvetenjem. 

Neužitno za voluharje
Posredno korist imamo v vrtu od nekate-

rih drugih čebulnic in gomoljnic, saj so po-

polnoma varne pred zemeljskimi glodavci,

kar seveda ne velja za tulipane, lilije in hi-

jacinte.  V to skupino sodijo vse narcise,

avgust 2014

V senčnem delu vrta čemaž spomladi

za kuhinjo postreže s pridelkom

zdravega in aromatičnega listja, za

povrh pa ponuja še cvetno preprogo.

Batata ali ameriški sladki krompir je

dobrodošel v različnih zasaditvah prav

zaradi privlačnih listov. 

Drobnjakova socvetja so nadvse

uporabna za pripravo majhnih šopkov,

saj cvetje v vazi dolgo vzdrži, lahko pa

ga tudi obesimo in posušimo.

vse sorte jesenskega podleska ter rod Fri-

tillaria, ki je pri nas v naravi prisoten z

ogroženo gizdavo logarico. Ta je v bliž-

njem sorodstvu s cesarskim tulipanom, za

katerega vedo povedati, da sicer vedno la-

čnim glodavcem že od daleč smrdi. 

Pravi in nepravi krompir
Kar lep čas naš krompir v evropskih vrto-

vih ni več okrasna rastlina, čeprav naj bi

bili menda aristokrati in diplomati njegov

cvet nadvse imenitno zatikali za zavihke

suknjičev.  Cvetoča njiva krompirja je se-

veda prijetna na pogled, toda vse sorte ne

cvetijo enako voljno in bogato. Z vrsto So-

lanum tuberosum torej ne bo mogoče

ustvarjati posebnih dekoracij. Zato pa je

njegovo pravo nasprotje ameriški sladki

krompir ali batata, ki pa je cenjen zaradi

listja in ne zaradi cvetja, pridelek gomoljev

za prehrano pa je pri nas komaj omembe

vreden. S prej omenjeno rastlino sploh ni

v sorodu, saj batata (Ipomoea batata) sodi

botanično v isto skupino kot enoletni vrtni

slak z velikimi lijakastimi cvetovi. 

Izidor Golob
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stne uši).  Parazitoidi so

bolj specializirani. V ali

na enega gostitelja

odložijo po eno ali več

jajčec. Izlegle ličinke se

hranijo z gostiteljem, ki ne

pogine takoj, ampak postopno

strada. Običajno njihovo prisotnost za-

znamo nekaj dni po parazitiranju, saj se

takrat običajno spremeni videz škod-

ljivca (barva, oblika). Iz škodljivca, ki pro-

pade, potem izleti odrasli osebek, pri

nekaterih vrstah pa ličinka parazitoida

že prej zapusti telo gostitelja in se za-

bubi izven oziroma pod njihovim tele-

som. Parazitoidi, v primerjavi s plenilci,

veliko hitreje zaključijo razvojni krog in

tudi hitro povečajo število potomcev.

Lahko so dominantni in najbolj učinko-

viti naravni sovražniki nekaterih vrst

škodljivcev. Parazitoidi so pogosto bolj

občutljivi na sintetične insekticide kot

plenilci, odrasli parazitoidi pa so na-

vadno bolj občutljivi od gostiteljev.

V vrtovih se pogosto srečamo s plenilci,

kot so: polonice (Coleoptera, Coccinelli-

dae),  navadna tenčičarica (Chrysoperla

carnea), trepetavka (Episyrphus baltea-

tus), plenilska hržica (Aphidoletes aphidi-

myza),… Da so bili na delu parazitoidi,

pa najpogosteje opazimo po spreme-

njeni obliki in barvi listnih uši.

Polonice 
Pogosto na rastlinah, naseljenih z lis-

tnimi ušmi, opazimo hitro premikajoče

se ličinke podolgovatega telesa, s tremi

pari oprsnih nog. Ličinke so običajno

rjave do črno-sive barve, s

črnimi, rumenimi ali oranžnimi pe-

gicami in po videzu spominjajo na mi-

niaturne aligatorje. Z izjemo manjšega

števila predstavnikov polonic se tako li-

činke kot odrasli osebki večine vrst pre-

hranjujejo z žuželkami in pršicami. V

Sloveniji sta domorodni dve vrsti polo-

nic, ki sta pomembna plenilca listnih uši:

dvopika polonica in sedempikčasta/se-

dempika polonica. Ker samice odlagajo

jajčeca na mestih, kjer se hranijo, tako že

hrošči izberejo hrano za naslednjo ge-

neracijo. Polonice zgrabijo žrtev s svo-

jimi čeljustmi in jo izsesajo. Starejše

ličinke in odrasli hrošči v celoti zaužijejo

plen, ki ni prevelik. Če imajo možnost iz-

bire, se ličinke in odrasli osebki vedno

hranijo na isti hrani. Kot zanimivost

omenimo, da so mlade ličinke kanibali. 

Navadna tenčičarica 
Že v preteklih mesecih ste ob večerih

tudi v stanovanjih verjetno opazili ze-

lenkaste žuželke z mrežastimi krili in iz-

stopajočimi zlato svetlečimi očmi. Pri

pozornem opazovanju rastlin v vrtu pa

pogosto na spodnji strani listov opa-

zimo zelenkasta jajčeca na peceljčkih

(nitkah). V obeh primerih gre za na-

vadno tenčičarico. Odrasle žuželke se

hranijo s cvetnim nektarjem in medeno

roso, ki jo izločajo različni organizmi, iz

Koristne žuželke so plenilci in parazi-

toidi. Plenilci (predatorji) napadejo rast-

linske škodljivce, se z njimi hranijo in jih

pokončajo. Navadno so večji od njiho-

vih žrtev. Svoj plen pojedo tako, da od

njih običajno ostane le prazen zunanji

skelet ali jih zabodejo in iz njih izsesajo

vsebino telesa. Posebno napadalni so

pri gostiteljih v kolonijah (na primer li-

Vse o koristnih
žuželkah na vrtninah 
V domačem vrtu se srečujemo s številnimi žuželkami, ki na
pridelovanih vrtninah povzročajo škodo s sesanjem ali
objedanjem listov, cvetov, stebel in plodov. Srečujemo se
tudi z žuželkami, katerih vloge na naših rastlinah ne
poznamo in pogosto šele takrat, ko je prepozno
dojamemo, da so koristne.

Jajčeca navadne

tenčičarice odloženo

na listu buč

Jajčeca polonic v skupinah in ličinka

Ličinka polonice v iskanju svojega plena
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Vršičkanje
paradižnika in
varstvo

Visoke sorte paradižnika

vršičkamo, ko nastavijo četrto ali

peto etažo plodov. Vrh

odrežemo tako, da nad

zadnjim grozdom pustimo

dva lista. Tako zaustavimo

zasnovo novih plodov, ki ne bi

več dozoreli in pospešimo razvoj

že dozorelih. Ob vršičkanju

rastline poškropimo še s

pripravkom na osnovi

sojinega lecitina bio plantella

super-f, ki rastline okrepi.

Tudi poleti sadimo
solato
Avgusta sadimo solato v

senco visokega fižola. Gredico

predhodno pognojimo z

organskim gnojilom bio plantella nutrivit

univerzal. V suši solato obilno zalivamo.

Vodi za zalivanje na

10 dni dodamo

stimulator rasti in

vitaminski kompleks

bio plantella vita, ki

spodbuja rast in

zmanjša stres ob

presajanju.

Stop škodljivcem na
balkonskem cvetju 
V avgustu na balkonskem

cvetju opazimo poškodbe

sovk in drugih gosenic, ki

objedajo liste. Ob zelo hudem napadu

ukrepamo s

pripravkom vivera

karate zeon (1,5

ml/10 l vode/ 100 m2),

ki odlično deluje tudi

na uši in

rastlinjakovega

ščitkarja (bela mušica)

na hibiskusu,

pelargonijah, fuksiji,

verbenah ali surfinijah.

Vroče ideje

Če imamo

5
minut

Če imamo

20
minut

Če imamo

15
minut

9avgust 2014

stejša v hladnem in vlažnem vremenu.

Tudi pri tej vrsti se odrasli osebki prehra-

njujejo s cvetnim prahom in nektarjem.

Ličinke - žerke iščejo svoj plen na rastli-

nah, ki imajo z dlačicami manj poraš-

čene liste in s svojimi slinastimi izločki

pritrdijo listne uši ter v plen vbodejo

svoje bodalo ter ga izsesavajo. Plenijo

pretežno ponoči in v svojem razvoju iz-

sesajo od 300 do 500 listnih uši.

Plenilska hržica 
Na kumarah, bučkah,… smo se letos že

srečali z listnimi ušmi. Ob podrobnem

pogledu na kolonije listnih uši lahko

med njimi opazimo oranžne do oran-

žno-rdeče ličinke, ki nimajo nog. Ome-

njene ličinke navadne plenilske hržice

se hranijo na okrog 60 vrstah listnih uši.

Te paralizirajo s strupom, ki ga izločijo v

predel ušjih nog in nato uš preprosto iz-

sesajo. V primeru, da je na voljo veliko

uši, jih ne izsesajo povsem, temveč le za-

bodejo, vanje izločijo strup in jih pokon-

čajo. 

Da so bili na delu parazitoidi pa najpo-

gosteje opazimo po spremenjeni obliki

in barvi listnih uši. Listne uši so pogosto

parazitirane  s parazitoidi Aphidius ma-

tricariae, Aphidius ervi, Praon volucre,…

Med domorodnimi vrstami koristnih or-

ganizmov velja omeniti še najezdnika

rastlinjakovega ščitkarja ali enkarsijo

(Encarsia formosa). Odrasli osebki tega

najezdnika se hranijo z medeno roso in

telesnimi tekočinami mladih ličink. Če

pa je osic veliko, se hranijo tudi z višjimi

razvojnimi stop-

njami ščitkarjevih

ličink. Ličinke tega

najezdnika pa se

hranijo z notra-

njostjo parazitira-

nih ščitkarjev

(ostane le zunanji

oklep). Tako para-

zitirane ščitke pre-

poznamo po črni

jajčec izlegle ličinke, ki so rjavkaste

barve in se v iskanju plena zelo hitro

premikajo, pa se hranijo z listnimi ušmi,

volnatimi kaparji, resarji, ščitkarji,… Ena

ličinka dnevno zaužije od 30 do 50 lis-

tnih uši! Omeniti velja, da prezimijo

odrasli osebki v skritih zatočiščih, na

podstrešjih, za okenskimi okvirji, v neo-

grevanih stanovanjih,… Prezimujoči

odrasli osebki dosežejo starost do okrog

9 mesecev!

Trepetavka
je avtohtona vrsta v severni Evropi in je

odličen letalec. Po videzu odrasli osebki

spominjajo na ose, prepoznali pa jo

boste po zelo hitrem premikanju kril.

Ker se vrsta izogiba vročini, je pogo-

Navadna tenčičarica - žuželka z

mrežastimi krili in izstopajočimi zlato

svetlečimi očmi

Tudi ličinke muh

trepetavk so 

uspešni plenilci
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Pri velikem napadu koristne žuželke škodljivcem niso kos. Ob pojavu

rastlinjakovega ščitkarja na kumarah, melonah uporabite pripravek vivera chess. Proti

ušem, koloradskemu hrošču in drugim škodljivcem vrtnin v ekološki pridelavi

uporabimo insekticid na osnovi naravnega piretrina bio plantella flora verde ali že

pripravljen bio plantella flora kenyatox verde. Za zatiranje bolhačev na zelju, ohrovtu,

kolerabi in drugih kapusnicah uporabite pripravek vivera karate zeon. Tako ustavite vse

škodljivce, ki grizejo in sesajo. Ta

pripravek deluje tudi na gosenice, ki

delajo škodo na vrtninah. Zdrav

paradižnik v času obiranja ohranite s

pripravkom vivera quadris, ki ima

samo 3 dni karence. V ekološkem

varstvu zdrave rastline tedensko

krepimo s pripravkom na osnovi

njivske preslice bio plantella natur-f.

seveda pripomoremo tudi s premišljeno

rabo fitofarmacevtskih sredstev, v zad-

njih letih pa več pozornosti namenjamo

tudi postavitvi domovanj za koristne or-

ganizme (lahko samostojna domovanja

za polonice, tenčičarice,… ali pa so ta

domovanja tudi sestavni del tako ime-

novanih hotelov za žuželke). Odveč pa

ni tudi informacija, da številne koristne

organizme v tujini že razmnožujejo v

specializiranih laboratorijih in so tako

vrtičkarjem kot profesionalnim pridelo-

valcem že na voljo tudi na trgu. Seveda

pa je za vnose koristnih organizmov po-

trebno zelo natančno poznavanje škod-

ljivcev in koristnih vrst, sicer rezultati ne

bodo vzpodbudni.

Iris Škerbot 

obarvanosti. Seveda lahko pri pozor-

nem opazovanju v vrtovih zasledimo

tudi druge koristne žuželke. Vsekakor je

dobrodošlo, da jih

prepoznamo in se

tudi s svojimi opa-

zovanji prepri-

čamo, da ne

povzročajo škode

na naših rastlinah,

ampak so nam

pomoč v boju s

škodljivci. Pomem-

bno si je zapom-

niti, da se odraslih

osebki številnih

koristnih vrst hra-

nijo s cvetnim nek-

tarjem in da so tudi

zato v vrtovih dobrodošli obrobki ali pa-

sovi s cvetočimi rastlinami. K ohranjanju

koristnih vrst v naših vrtovih in okolici

10 www.klubgaia.si

Vse o...

Oranžna ličinka

plenilske hržice se

je lotila svojega

plena

Parazitirano

listno uš

prepoznamo po

spremenjenem

videzu (barva,

oblika)

USTAVITE škodljivce in bolezni
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Med trajnicami je veliko rastlin, ki imajo

skromne zahteve po vodi. Na Obali ste

se verjetno razvajali ob vonju sivke,

nasad lahko uredite tudi s pomočjo

vseh homulic in hermelik. Vročino

dobro prenašajo tudi okrasne trave, ki

skupaj s hermelikami tvorijo višje oza-

dje, nizke trave, kot je bilnica, pa lahko

posadite tudi v ospredje. Prazne vme-

sne prostore zapolnite z netreski. Sušo

dobro prenaša tudi žajbelj, ki kraljuje v

suhih obalnih področjih, dobro se bo

počutil tudi v domačem predvrtu. Nič

ne boste zgrešili, če v okrasno gredico

kombinirate grenik, nemški rožmarin,

vrednik, volnatec in šte-

vilne druge na sušo od-

porne trajnice. Vse

trajnice sadimo za

daljše obdobje, zato

moramo sadilno povr-

šino dobro pripraviti. V

sadilno jamo obstoječi

vrtni zemlji dodamo

dve pesti  plantella

univerzalne vrtne

zemlje. Ne pozabimo

tudi na dodatek or-

ganskega gnojila v

obliki granul bio plan-

tella nutrivit univerzal.

To je zelo pomembno

zato, da se trajnice, ki so

v trgovinah sajene v

šotne substrate, po saje-

nju lažje vrastejo v tla,

hkrati pa imajo na razpolago vsa hranila

za dobro začetno rast in razvoj. V tako

pripravljenih tleh bodo ob rednem za-

livanju dobro uspevale. Če vodi za za-

livanje dodamo še pripravek na

osnovi aminokislin in vitaminov bio

plantella vita, bo veselje ob rasti in

napredku rastlin še večje.

Strokovnjak odgovarja članom

?Ker sva z možem začetnika v
oljkarstvu, vas prosiva za
nasvet glede spremljanja

oljčne muhe in drugih težav na
oljkah.
Mojca in Tone iz Ankarana 

?Pred vhod v hišo želim
posaditi nekaj trajnic, ki
dobro prenašajo sušo, ker mi

je po dopustu nasad propadel.
Majda iz Prebolda

11

Če s staro trato kljub zatiranju plevelov

in dosejevanju ne dosežemo pravih re-

zultatov, je prav, da jo uničimo in pripra-

vimo zemljišče za novo. Najprimernejši

čas za uničevanje stare travne ruše je

pozno poleti, takrat uporabimo pripra-

vek vivera touchdown (50 ml / 3 - 4 l

vode/ 100 m2), ki se razporedi po vsej

rastlini in jo popolnoma uniči. Aktivna

snov glifosat ima najhitrejšo absorpcijo

in delovanje. Pripravek ima dobro opri-

jemljivost in najboljši ekotoksikološki

profil, zato ni razvrščen med strupene

snovi. Površino trave poškropimo, po

treh tednih jo pripravimo za setev in

trato posejemo še jeseni istega leta.

Setev nove vrtne zelenice opravite sep-

tembra oz. do polovice oktobra. Tla pred

setvijo mehansko obdelamo (freza).

Pred finim planiranjem na 100 m2 do-

damo 20 kg dolgo delujočega organ-

skega gnojila v obliki

pelet plantella orga-

nik. Težkim in zbitim

tlom že ob pripravi tal

za setev trave do-

damo kamninsko

moko plantella biovit,

dodamo lahko tudi

plantella izbrane kre-

menove peske. Za

setev izbiramo med

travnimi mešanicami

plantella contessa,

plantella univerzal,

plantella adria, plan-

tella viva.

avgust 2014

?Spomladi ni bilo časa za
setev nove trate, a s tem v
začetku poletja nismo želeli

tvegati. Zanima me, kdaj pričeti s
setvijo in kako ustrezno pripraviti
tla v tem času?
Andraž iz Ljubljane

Pavje oko

V tem času na Primorskem izhaja tretja

generacija oljčne muhe, ki traja vse do

trgatve in naredi največ škode na

plodovih. Takšni plodovi odpadejo, pre-

ostali z vbodom pa pokvarijo kakovost

olja. Zato je pomembno, da na obode

krošnje obesimo 5-10 velikih bio

plantella rumenih lepljivih plošč, ki pri-

vabljajo muhe, da se ujamejo na lepljivi

premaz. Proti jesenskim okužbam s

pavjim očesom na oljkah priporočamo

preventivno škropljenje z bakrenim

pripravkom vivera cuprablau-z. Varstvo

opravimo konec avgusta ali v začetku

septembra. Bakreni pripravek ima tudi

odvračalni in razkuževalni učinek proti

oljčni muhi, ki se takrat običajno po-

javlja.
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Ekološko vrtnarjenje

vrtnin iz programa

Bio Plantella. Go-

jene rastline smo z

ekološkimi sred-

stvi bio plantella

kenyatox verde in

aktiv varovali pred

škodljivimi organ-

izmi, pred negativ-

nimi vplivi okolja

(vročina, suša, mo-

krota, toča) nam je

pomagala bio

plantella vita. 

Že v maju in še v

juniju smo aktivno pričeli s

spravilom glavnine najbolj

zgodnjih spomladanskih pri-

delkov. Tako smo v juniju po-

rezali vse glave zgodnjega belega

zelja, izkopali pridelek zgodnjega krom-

pirja – kifelčarja ali kresnika, populili

česen, porezali rože cvetače in pospra-

vili kolerabico. Večkrat smo rezali liste

špinače, peteršilja, kitajske listnate zele-

njave in blitve.  Populili smo bogat pri-

delek korenov rdeče pese iz sadik in še

v maju zaključili s pobiranjem

redkvic ter različnih sort solate.

Redčili smo korenček, trgali

stroke graha,  boba in nizkega fi-

žola. V juliju smo pričeli s pobiranjem

bučk in kumar, kjer smo jih s pomočjo

zavarovanega prostora in urejenega ka-

pljičnega namakanja vzpodbujali k rasti. 

Novosti v juliju 
Posebno pozornost pa smo namenili

pravočasnemu spravilu pridelkov zaradi

ohranjanja kako-

vosti. Na delavnici

sem opozoril na

pomen spravila ze-

lenjave v delu

dneva, ko bo to za

pobran pridelek

predstavljalo naj-

manj vročinskega

stresa, to je pozno

popoldan ali še

bolje zgodaj zju-

traj, ko se rastline

primerno ohladijo

preko noči. Sa-

mooskrbni način

Gain eko zelenjavni vrt poleti

Poletje v Gainem vrtu
Med julijsko delavnico je bila dana mož-

nost za pogovor in informiranje o pogla-

vitnih opravilih v vrtu, kjer je na prvem

mestu pravočasno spravilo primerno

zrelih in dozorelih plodov. Hkrati s temo

pobiranja pridelkov zelenjave vrtnarji

načrtujemo tudi vedno nove setve in sa-

jenja, še posebej v vrtovih, od koder se

želimo čim dlje oskrbovati z lastnimi,

svežimi pridelki zelenjave. Tako smo se

skupaj sprehodili skozi vrt ter se sezna-

nili z vrstami in s količinami do sedaj po-

branih pridelkov. 

Uspešnost našega dela v Gainem vrtu

dosegamo s pomočjo kakovostnega se-

menskega materiala (semena in sadike),

uporabe visoko kakovostnih naravnih in

učinkovitih izdelkov za nego in varstvo

Količina pridelkov zelenjave iz

Gainega zelenjavnega vrta do

polovice julija 2014:

vrsta zelenjave količina (kg)

zgodnji krompir 14

solata 20

zgodnje zelje 24

česen 17

rdeča pesa 10

cvetača 7

kolerabica 8

redkvica 2

špinača 4

blitva 3

kitajska listna zelenjava 3

korenček 1,5

grah 1,5 

peteršilj 0,5

bučke 4

kumare 3

Po junijskem obilnem pridelku smo izdatno pobirali poletne vrtnine, predvsem plodovke in
tudi drugo zelenjavo. Med pobiranjem in shranjevanjem plodovk (bučke, kumare,
paradižnik, paprike), korenovk, stročnic ter čebulnic smo hkrati tudi poiskali rešitve, kje in
kako shraniti del pridelka za kasnejši jesenski ali celo zimski čas, kdaj in kako ga
pravočasno pospraviti.
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pridelave pomeni tudi biti založen v op-

timalni meri z raznolikimi pridelki zele-

njave glede na letni čas, čemur

prilagodimo tudi pristop pri spravilu do-

zorelih plodov z vrta. Seveda težko pri-

čakujemo, da bomo npr. 10 kg pobrane

rdeče pese porabili v dnevu ali dveh,

zato je tako obilen enkraten pridelek

smiselno shraniti za kasnejše dni. In to

pri pesi pomeni vsaj dvoje, ali jo pojemo

sveže kuhano takoj ali pa jo vloženo v

kozarce shranimo v kisu za ozimnico. In

takšen primer je seveda tudi česen, ki ga

primerno zrelega, posušenega shra-

nimo v suhem, hladnem in temnem

prostoru, da se bomo s stroki oskrbovali

tudi pozimi. 

Vabilo na delavnico
V petek, 22. 8. 2014, ob 17. uri bomo iz-

vedli našo avgustovsko delavnico. Na

njej bomo govorili o načrtih za pestrost

in raznolikost ter posebnosti v jesen-

skem zelenjavnem vrtu.

Ekološko vrtnarjenje

Zabeljen fižol s kitajskimi rezanci
Sestavine za 4 osebe:

• 500 g stročjega fižola • 250 g kitajskih rezancev - tankih

• dve žlici zabele • 1 srednjo kumaro

Fižol v slani vodi skuhamo do mehkega. Medtem zavremo vodo in odstavimo.

Dodamo sol in rezance, ki se ne kuhajo, ampak samo 5-10 minut namakajo v

vroči vodi, odvisno od debeline. Ocvirke prepražimo, 

da so lepo zapečeni, lahko dodamo tudi slanino. 

Rezance odcedimo in preložimo na krožnik, 

dodamo kuhan fižol in vse skupaj zabelimo 

z ocvirki. Priložmo na kolute narezano

kumaro, ki jo posolimo. Lahek in 

okusen obed je tako enostavno 

pripravljen.

Natalija Aškerc, 

skrbnica Gainega vrta

Delavnica bo v Gainem ekološkem vrtu,

v neposredni bližini »stare šole« na Poli-

gonu sonaravnih vrtov, na lokaciji Velika

Pirešica 1 (stara šola) Društvo LaVita. Ob-

vezne prijave na info@lavita.si ali sms

040-203-055.

Igor Škerbot, specialist zelenjadarstva,

KGZS - Zavod CE
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Zimska solata za prve
spomladanske dni

Ekološko vrtnarjenje

Katere sorte sejemo za
prezimovanje
Še nekaj let nazaj smo zimske sorte solat

poznali pravzaprav samo pri nas in na

Hrvaškem. Izbor prezimnih sort solate je

zato presenetljivo ozek. Celo med doma-

čimi tipi ne najdemo veliko prezimnih

sort. Najstarejši prezimni sorti pri nas sta

Zimska rjavka in Nansen. Obe sta mehko-

listni solati. Zimska rjavka je zgodnejša in

ima, kot že ime pove, liste rdeče-rjave tam,

kjer nanje posije kaj sonca in zelene ali

skoraj bele, seveda v notranjosti glave.

Zato je skleda solate pisana. Nansen pa je

zelena mehkolistna prezimna solata. 

Zelo pozno sta k nam v Slovenijo s Hrva-

ške prišli dve krhkolistni prezimni sorti. To

sta Vegorka in Posavka. Vegorka ima ru-

meno-zelen list z redkejšimi rdečimi pe-

gami in dokaj odrto (nesklenjeno) glavo.

Zaradi tega je več zelenih listov kakor

belih. To je dobro s stališča koristnih snovi.

Še eno slabšo lastnost ima Vegorka, bolj je

občutljiva na solatno plesen. Posavka pa

na drugi strani naredi sklenjeno glavo,

vendar je list temno zelen z rahlim rdečim

nadihom po robovih. Tudi Posavka je

dokaj občutljiva na solatno plesen, zato jo

v toplih, a hladnih pomladih kar hitro po-

spravite z vrta. 

Povsem naša, slovenska sorta pa je Bistra.

Ta naredi zelo velike, ne pretirano trde

glave. List je krhek, zelen do bledo zelen

in ima prav tako rahlo rdečkast listni rob. 

Kdaj sejemo zimsko solato
Zaradi zelo nepredvidljivih jeseni pa tudi

zelo pisane klime v Sloveniji je najtežje do-

ločiti najbolj primeren datum setve zim-

skih solat. Nekoč smo pričeli s setvami teh

sort v sredini avgusta, danes je ta termin

seveda absolutno prezgoden. Zimske

sorte so sorte kratkega dneva, v dolgem

dnevu takoj zacvetijo. Tudi v vročini ne ka-

lijo, pa tudi rasejo ne najbolje. Sama pri-

poročam, da vsako leto posejemo  vsaj

dva termina, eden bo že pravi. Prvi termin

za setev krhkih sort

je v sredini septem-

bra, drugi pa v sre-

dini oktobra, na

Primorskem ob

obali ste lahko še

teden ali celo dva

poznejši. Prav tako

ste lahko nekoliko

poznejši v rastli-

njaku. Mehkolistne

sorte posejemo

Ko se poletje prevesi v drugo polovico, naše misli pogosto že
uhajajo v naslednje leto. Zagotovo na nobenem slovenskem
vrtu ne manjka solata, vsi bi si jo želeli imeti vse leto.
Solata je zagotovo tudi ena izmed prvih vrtnin, ki jih
spomladi  pobiramo na vrtu. Zato imajo zimske sorte na
našem vrtu prav poseben pomen in je njihova jesenska setev
zelo pomembna.

Tudi zimske solate sejemo v vrste, med

njimi naj bo 30 cm razmaka.

Tako gostega posevka ne morete

spomladi  pravilno oskrbeti

Medvrstni prostor  lahko tudi jeseni

izkoristite za setev mesečne redkvice 

V maju pa nas

potem takole

razveselijo lepe

glavice.
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rast nadzemnih delov jeseni ni zaželena.

Zemljo po spravilu korenovk ali gomoljnic

(kot so: rdeča pesa, korenček, črna red-

kev…) samo plitvo prekopljemo in pripra-

vimo setveno plast. Gnojenje jeseni ni

potrebno. Vedno ostane v zemlji dovolj

hranil za solato do pomladi. Sama sicer za

pridelavo solat priporočam, da se čim bolj

navadimo na uporabo sadik s koreninsko

grudo, vendar prav pri pridelavi zimskih

solat pa bolj priporočam direktno setev na

gredico. Pred zimo rastlin  potem ne pre-

sajamo. Veliko vrtičkarjev ima še vedno

navado, da solato, predvsem zimske

sorte, poseje kar »na poprek«, namesto

v vrstice. Res vam toplo priporočam, da

to navado spremenite. Prav pri prezim-

nih vrtninah je to še bolj pomembno. Ve-

čina je letos to dobro izkusila na svoji koži.

Če so vrtnine (tudi motovilec, špinača in

seveda solata ter radič) posejane v vrste,

potem spomladi, takoj ko se zemlja pri-

merno osuši, posevek hitro in brez napora

okopljemo, prerahljamo tudi z rahljalni-

kom, to je tisto orodje s tremi zobmi na

koncu. Na tak način »prebudimo«

tudi mikroorganizme in s tem pogno-

jimo. Ste letos videli, kako hitro se je

spomladi zemlja »spremenila v

beton«? V takih razmerah se seveda

korenine ne morejo razrasti, rast so-

late je upočasnjena, zelo rada pa

potem kar majhna »pobegne« v

cvet. Če je posevek posejan v vrsto, je oko-

pavanje hitro in brez večjega napora. Po

okopavanju posevek zalijemo s organskim

gnojilom. Odličen v ta namen je pripravek

15

bio plantella vrt. V primeru večjih poškodb

zaradi mraza pa po nekaj dnevih zalijemo

še s krepčilom za rastline, to je bio plan-

tella vita. Druga gnojila niso potrebna. Po

potrebi posevek preredčimo, solato se-

veda pojemo ali pa nekaj sadik odsadimo

na prosto gredo. Zdaj pa je smiselno, da

posevek tudi pokrijemo z agrokopreno.

Sama sicer priporočam, da ne prekrivamo

samo dela gredice, tako bomo nekoliko

zamaknili čas uhajanja solate v cvet. Po-

krita solata bo dozorela tudi do dva tedna

prej, tudi zacvetela bo nekaj prej. Če

potem posejemo še dve ali tri sorte, bomo

imeli zimsko solato še nekaj dalj časa na

vrtu. 

Nikoli pa s spravilom zimskih solat ne ča-

kamo predolgo. Prvo močnejše sonce bo

rastline  pognalo v cvet. Solata je pomem-

ben del naših obedov, zimska solata pa

spomladi  hitro poživi naša, od dolgih zim-

skih noči, nepravilne prehrane in mraza

utrujena telesa.  Naj vam je na vrtu nikoli

ne zmanjka.

Miša Pušenjak

avgust 2014

Vegorka ne naredi zaprtih sklenjenih

glav, zato pa nam s svojo barvo da več

klorofila, torej več zdravilnih snovi.

Mehkolistni sorti zgodnejša Zimska

rjavka na levi in nekoliko poznejša

Nansen na desni.

Poskrbimo 
za potaknjence!
Pri uspešnem ukoreninjanju

potaknjencev je poleg pripravkov za pospeševanje

rasti korenin pomemben tudi substrat. Za optimalno

ukoreninjanje priporočamo uporabo bio plantella

start specialne zemlje za setev in pikiranje. Po sajenju

potaknjence oz. substrat še orosimo. Ko se 

potaknjenci ukoreninijo, jih čim prej posamično 

presadimo v cvetlične lončke, da se lahko 

razrastejo. Uspešno ukoreninjanje se bo pokazalo 

ob pojavu prvih novih listov.

nekaj kasneje. Pred zimo posevka ne pre-

krivamo z koprenami, saj se pod njimi listi

ne utrdijo in potem jih spomladi hitro na-

padejo bolezni, lahko jih požge močnejše

sonce, skratka, samo več težav kakor

prednosti je, kadar je posevek prekrit. Po-

krijemo ga le, če ima solata v začetku zim-

skega mraza ali pred prvim snegom manj

kot tri liste. 

Priprava gredice in setev
Najboljši predhodnik solati so korenovke

in gomoljnice, saj zemljo rahljajo tudi v

globino. Solata ima plitev koreninski si-

stem, zato potrebuje dobro prerahljano

zemljo. Spomladi  in poleti so dober pred-

hodnik solati tudi: fižol, bob ali grah, zim-

skim solatam pa metuljnice (stročnice)

niso dober predhodnik, ker preveč dušika

lahko škoduje prezimovanju, tudi prehitra
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origano,  ne predstavlja vedno le

posušeno zelišče kretskega ori-

gana. Obstajata še vsaj dve vrsti

origana: Origanum dyctamnos in

Origanum dubium, ki imata po-

dobno aromo. 

Vse pogosteje pa naletimo tudi na

okrasne različke origana oziroma

dobre misli. Taka sta na primer

zlati origano, ki je pravzaprav

dobra misel z rumenkastimi listi

(Origanum vulgare »Aurea« in pisa-

nolistni origano (Origanum vugare »Variegatum«). Kot pri

drugih zeliščih, velja tudi za origano in dobro misel: Okrasni

različki so selekcionirani glede na želeno okrasno lastnost in

običajno nimajo zadosti zdravilnih učinkovin. 

Po nekaterih podatkih kot začimbo z imenom (mehiški) ori-

gano v Mehiki domačini uporabljajo vsaj trinajst vrst rastlin.

Med njimi so vrste Poliomintha longifolia, Lippia graveolens,

Monarda fistulosa in Coleus amboinicus, ki z botaničnim

rodom Origanum nimajo nič več skupnega, razen podobne

arome. 

Dobrodejni vplivi 
Majaron rahlo pomirja, lajša migreno in težave pri nemirnem

ritmu srca. Ureja delovanje želodca in razkužuje prebavila, po-

spešuje znojenje in odvajanje vode iz telesa ter tvorbo mleka

pri doječih materah. Rahlo znižuje povišan krvni tlak. Zdra-

vilna uporaba origana je manj pogosta. Posušena rastlina de-

luje baktericidno in aktivira želodčno sluznico. Poparek

priporočajo pri prehladih, želodčnih težavah in prebavnih

motnjah. Za tovrstno uporabo  je bolj priporočljiva naša na-

vadna dobra misel, ki obilno cveti skozi vse poletje na obron-

kih gozdov in na nekošenih travnikih.

Dr. Janko Rode

Origano in majaron
Mnoge dišavnice so si priborile prostor v zelenjavnem
vrtu. V slovenskih vrtovih je med nepogrešljivimi majaron.
Nekoliko redkeje pa srečamo njegovega sorodnika
origano.
Majaron v naših razmerah ne pre-

zimi. Najlepše uspeva na dobro

preskrbljenih vrtnih propustnih

tleh. Med rastjo potrebuje dovolj

toplote in vlage. V primerjavi z njim

pa je origano trajnica, ki uspešno

prezimi tudi v naših klimatskih po-

gojih. Dobro uspeva na lahkih, ne

pretirano vlažnih, apnenčastih tleh,

ki ne smejo biti prebogata z organ-

skimi snovmi. Je rastlina sončnih

leg.

Razmnoževanje
Oba lahko razmnožujemo s semeni

ali s sadikami. Origano pa tudi z de-

litvijo korenin. Sejanje v vrt izve-

demo konec aprila ali začetek maja.

Ker kalijo semena na svetlobi, jih le

rahlo zagrnemo. Sadike pripravimo

v topli gredi ali rastlinjaku s setvijo

februarja ali marca. Utrjene sadike presadimo na končno

mesto maja na medvrstno razdaljo 40 – 50 centimetrov in 20

– 30 centimetrov med rastlinami v vrsti. Pri origanu pride v

upoštev delitev koreninskih šopov.  V začetni fazi je potrebno

nasad nekajkrat okopati. Ob suhih poletjih z zmernim zaliva-

njem močno povečamo pridelek. V eni sezoni lahko dobimo

tudi dve žetvi. Zato prvič porežemo rastline vsaj 5 centime-

trov nad tlemi. 

Le dišijo podobno
Majaron je ime tudi za trajne sorodnike pravega majarona

(Majorana hortensis), ki imajo podobno aromo in okus. Ime

trajni majaron lahko namenimo vrsti Origanum maru ali vrsti

Origanum onites. Oba se razlikujeta od majarona po obliki

socvetij, medtem ko so lističi na hitro zelo podobni. Njuna

aroma je bolj ostra in brez značilnega sladkastega vonja. Če v

vašem vrtu raste majaron, ki ga zima ne pokonča, imate eno

od vrst trajnega majarona.

Pri origanih je zmeda še večja. Gojeni kretski origano (Origa-

num creticum, Origanum heracleoticum, Origanum vulgare ssp

hirtum),  ki je znan kot dišavnica in ga kupimo posušenega v

trgovini, je podoben naši dobri misli (Origanim vulgare), ven-

dar cveti belo ali le rahlo rožnato. Začimbe, ki jo imenujejo

Majaron

Dobra misel
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Slovenska kmetija je od vedno imela okrasni in
zelenjavno-zeliščni vrt, velikokrat je bila to
kombinacija obeh. Kakor se je spreminjala
struktura prebivalcev v mestih in na podeželju,
tako so se vrtovi selili v mesta kot hišni vrtovi.
Struktura vrta je bila podobna, bistvena
razlika pa je bila v velikosti. Tudi nekaj znanja
o pridelavi rastlin je prešlo z matere na hčer in z očeta na sina. Z leti se je to znanje izgubljalo
in že druga generacija ni bog ve kaj vedela o vzgoji rastlin, po letu 1980, ko je prišla že tretja
generacija, je bilo stanje še slabše. Po tem času so se začela pojavljati razna vrtičkarska
društva, toda imela so omejen obseg, ni bilo pa pravega cilja ne programa, pa tudi navdušenja
ne ravno dovolj.

17

z vami
20 let

Izdelki za ljubiteljske vrtnarje
V Unichemu smo ugotovili, da primanjkuje znanja,  pa tudi

produktov za novo nastajajoče ljubitelje rastlin. Po tem spo-

znanju smo se odločili razvijati program za vrtičkarje, to po-

meni - potrebni izdelki, primerna pakiranja,  prilagojeni izdelki

za takojšnjo uporabo, okolju bolj prijazni, organski in iz na-

ravnih sestavin… Na kratko: tem novim ljubiteljskim vrtnar-

jem  smo ponudili popolno  paleto proizvodov za povprečno

100 m2 površine. Sočasno z razvojem vrtnarjenja se začneta

razvijati okrasni del vrta in balkonske zasaditve. Spomnimo

se, ne tako dolgo nazaj, da smo iz gozda prinašali zemljo in

doma vzgajali potaknjence, zbirali semena… Kaj pa danes?

Istočasno se je začela razvijati tudi ponudba vrtnin in sadja v

živilskih trgovinah - bilo je možno dobiti svežo zelenjavo čez

vse leto, ob čemer  se je spreminjala  tudi struktura zasaditev

na našem vrtu. Vse bolj je prihajala v veljavo urejena trata,

okrasne rastline, grmovnice itd. 

Za sistemsko izobraževanje smo
ustanovili KLUB GAIA
Srečujemo se z  dejstvi: potreba po lepem okolju doma, bo-

gata ponudba na trgu, toda ni znanja, kako rastline vzgajati,

kako jih kombinirati,  katere proizvode uporabiti, kdaj in na

kakšen način. To pomanjkanje smo poskusili nadomestiti s si-

stemskim izobraževanjem in to dobesedno povsod, od kul-

turnega  do gasilskega doma, v  trgovinah, povsod,  kjer je

bila želja in potreba po tovrstnem znanju. Da bi zadeva pote-

kala sistematično,  smo ustanovili Klub Gaia, katerega glavno

poslanstvo je bilo izobraževanje ljubiteljev vrta in rastlin. Klub

je združeval vrsto redno in honorarno zaposlenih sodelavcev

strokovnjakov s posameznih  področij. Leta 1999 klub dobi  z

ga. Vido Radivojević novo vodstvo z ogromno entuziazma in

želja. S tem je klub pridobil tudi nove vsebine,  podobo,  nove

najboljše strokovnjake, z revijo Gaia v ospredju postane do-

besedno vodilni izobraževalni center in nosilec razvoja lepega

in urejanega vrta,  balkona ter samooskrbnega vrta. 

Ponosni smo, da vas imamo
Če primerjam začetek delovanja kluba z  današnjim,  smo

lahko zelo zadovoljni. Imamo največje število članov kluba,

najvišjo naklado revije za ljubitelje vrtnarjenja, najbolj obi-

skane Gaine spletne strani za ljubitelje vrtnarjenja, prvo

spletno aplikacijo Naredivrt.si za sestavo vrta in nasvete za

oskrbo tega vrta (samo letos je bilo izdelanih 11.500 vrtov).

Gainih predavanj, delavnic in posvetov se letno udeleži okrog

10.000 navdušencev, najmanj 20.000 nasvetov letno posre-

dujemo na brezplačni svetovalni številki po telefonu in spletu,

na skupnih izletih se letno srečamo z najmanj 2000 Gaiani,

vrtovi članov kluba Gaia dajejo svoj pečat po vsej Sloveniji,

na vrtnarskih natečajih Gaiani zasedejo najvišja mesta z bo-

gatimi nagradami, od Gaianov se učimo tudi mi… in še bi

lahko naštevali…

Če primerjamo še Unichemov prispevek k razvoju proizvodov

za ljubitelje rastlin, smo ponosni, da imamo najširšo ponudbo

izdelkov za vrt in dom, s čimer nam je uspelo pridobiti najvišjo

pozicijo v slovenskem prostoru in tudi v tujini.

Najbolj pa smo ponosni, da ste toliko časa z nami.

Ustanovitelj Kluba Gaia in podjetja Unichem 

Mile Radivojević

Ob 20. obletnici
Kluba Gaia

avgust 2014
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V letošnjem avgustu revija Gaia praznuje prav posebno obletnico, saj je
tokratna izdaja revije 200. številka te poljudno-strokovne in članske revije za
ljubitelje vrtov. Ob tej priložnosti smo obiskali 20 naših članov, ki so nam
zvesti vseh 20 let. Razmišljali so o Klubu in reviji skozi čas. Hkrati pa smo ob
200. številki med vsemi člani izžrebali tudi 200 zvestih in aktivnih članov, ki
jih bomo nagradili s posebnimi darili Kluba Gaia in izdelki Unichema.

18

z vami
20 let

V jubilejni 
200. številki revije
nagrajujemo 
200 zvestih članov

Med vsemi člani smo

izžrebali 200 članov, ki

prejmejo simbolično 

darilo za zvestobo:

1. Abrahamsberg Jelka,

Cerknica

2. Ajlec Marjan, Radenci

3. Albinini Gabriela,

Radovljica

4. Anderle Snežana,

Podbrdo

5. Arh Irena, Leskovec 

pri Krškem

6. Avbelj Igor, 

Ljubljana - Polje

7. Bartol Ivanka, Ribnica

8. Bedič Antonija, 

Lendava - Lendva

9. Belaj Francka, Gornji

Grad

10. Benkovič Pavla,

Bogojina

11. Berčič Jože, Poljane

Nad Škofjo Loko

12. Bezek Nežka, Metlika

13. Bolka Jana, Cerklje na

Gorenjskem

14. Božič Mihaela, Kranj

15. Božič Erika, Piran -

Pirano

16. Branc Cilka, Mojstrana

17. Brecl Magda, Dobrna

18. Brilej Jožica, Radeče

19. Brodnik Anton, Miklavž

Na Dravskem Polju

20. Centrih Ida, Šmartno

Ob Paki

21. Colarič Nada, Novo

Mesto

22. Copot Helena, Murska

Sobota

23. Cuznar Helena,

Kranjska Gora

24. Cvek Mirica, Spodnja

Idrija

25. Cvetan Jožica, Trebelno

Že dve desetletji 
zadovoljni

FRANC in OLGA KEBER,
Ljubljana Dobrunje:
S članstvom v Klubu Gaia sva pridobila

veliko znanja, spoznala nove rastline, ki

jih drugače ne vidiva in ne kupiva. Všeč

so nama terminsko aktualni nasveti za

vrt in sadovnjak. Spomniva se lepih iz-

letov in srečanj. Najraje in največkrat se

udeležujeva rednih letnih srečanj Kluba

Gaia. Spomniva se, da so se na zaklju-

čnem večeru ob plesu dvignile celo

ploščice. Gaia je na nivoju. Za naju je to

najboljša revija za ljubitelje in je tudi

strokovna. Želiva si več nasvetov za pre-

delavo hrane. Revijo Gaia sva priporo-

čila vsem prijateljem in znancem in so

vsi že člani in so zadovoljni.

BARBARA PODLOGAR,
Ljubljana:
Poklicno se ukvarjam s predavanji na

področju vrtnarstva. V prostem času

se pa tudi s predelavo pridelkov z

vrta (marmelade, ajvarji… ), suše-

njem začimb, izdelavo mila, ognjiče-

vega in  kamiličnega mazila, pripravo

tinktur, s kvačkanjem in pletenjem.

Veliko časa posvetim tudi družini. S

članstvom v Klubu Gaia sem prido-

bila zanimivo revijo Gaia. Klub  Gaia

bi priporočila vsem, ki se ukvarjajo z

vrtom in vsem, ki to šele začenjajo.

Članki v reviji so aktualni,  zanimivi in

poučni.
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DRAGO OBID,
Jesenice:
Poleg vrtnarjenja se ukvarjam še s slika-

njem, delam akvarele, ustvarjam iz pre-

šanega cvetja ter izdelujem vizitke.

Članstvo v Klubu Gaia ponuja ugodno-

sti pri nakupu izdelkov, všeč mi je tudi

pomoč pri reševanju vrtnih težav. Klub

Gaia je prijetna skupnost ljubiteljskih

vrtnarjev. Tu sem spoznal nove znance

in si z njimi izmenjal rastline. Najbolj mi

je ostalo v spominu, ko sem se na pode-

litvah nagrad srečal z osebo, s katero

sem se dopisoval. Takrat sem se res raz-

veselil, saj sem ga. Danico spoznal tudi

osebno. Gaia združuje. Svetujem, da v

reviji eno stran namenite mladim začet-

nikom, ki vse več vrtnarijo. 

AMALIJA VIRANT,
Ljubljana Šentvid:
V reviji Gaia vedno najdem kaj novega.

Všeč mi je, ko lahko prebiram, kaj se

dela na vrtu, opazujem fotografije rož in

zelenjave. Revijo Gaia sem priporočila

sestri in nečakinji, obema sem jo poda-

rila kot darilo za novo leto. Revija Gaia

mi veliko pomeni, zadnja leta je obsež-

nejša, zato mi je bolj všeč. Navdušena

sem tudi nad križanko. Običajno jo

berem ob kosilu, ko je čas. Redno pre-

gledujem več zadnjih številk. Najbolj mi

je ostala v spominu predzadnja številka

z vrtnicami, ko ste obiskali članico v

Novem mestu.

RAJKO VUGA,
Mengeš:
V Klubu Gaia se družijo podobno misleči ljudje. Skupnost

in srečanja so najbolj pomembna, pozitivne so tudi izme-

njave izkušenj. Pred leti sva bila z ženo v Klubu Gaia na-

grajena z lesenim gugalnikom, ki je sedaj na balkonu. To

je najin najlepši trajni spomin. Vrtnarjenje je moj glavni

hobi. V reviji me najbolj zanimajo bolezni in škodljivci,

zato jo redno berem. S pomočjo strokovnjakov sem spo-

znal tudi mehkokožno pršico, ki je sedaj aktualna tudi na

balkonskem cvetju. V prostem času sem tudi politično

aktiven, pozimi zbiram gradivo za novo vrtnarsko sezono.

Takrat teoretično razpravljam o novostih in rastlinah,

iščem tudi dobavitelje,  pri katerih kupim novosti.

19avgust 2014 19

z vami
20 let

26. Čečelič Janez, Novo

Mesto

27. Černe Mariza, Dutovlje

28. Černič Antonija,

Boštanj

29. Červek Mirko, Murska

Sobota

30. Črvič Breda, Nova

Gorica

31. Debeljak Danica, Laško

32. Debevec Milena,

Begunje Pri Cerknici

33. Dobre Franc, Križe

34. Drašler Antonija,

Borovnica

35. Dražumerič Dragica,

Brezovica Pri Ljubljani

36. Dremelj Joža, Grosuplje

37. Erjavec Janez, Matilda,

Beltinci

38. Flegar Jože, Radenci

39. Franulič Danijela,

Šmartno V Rožni Dolini

40. Funkl Heda, Dol Pri

Hrastniku

41. Gluhar Ivica, Bled

42. Godec Dušanka,

Trbovlje

43. Golobič Hermina,

Semič

44. Gombač Darjo, Divača

45. Gorup Elda, Ajdovščina

46. Gorup Majda, Košana

47. Gotlib Vivina, Novo

Mesto

48. Grad Marija, Ljubljana -

Polje

49. Grad Lado, Ljubljana

50. Grdanec Veronika,

Novo Mesto

51. Gregorič Jožica,

Šentjernej

52. Gruden Eda, Nova

Gorica

53. Hace Ana, Žalec

54. Hadalin Zorana, Cerkno

55. Hanžič Alojzija,

Braslovče

56. Hrastnik Angela,

Polzela

57. Hribar Marjan, Prevalje

58. Hriberski Breda,

Ljubljana

59. Inkret Milena, Dramlje

60. Jelovšek Katarina,

Vrhnika

61. Jenko Sonja, Komenda

62. Jerele Anica, Otočec
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ROMAN SAVNIK, Kranj:
Člana Kluba Gaia sva z ženo postala že pred dvajsetimi

leti. Vzrok je bil v najinem hobiju: vinogradništvu, sadjar-

stvu in vrtnarjenju. Takrat je bil Klub Gaia resnično v po-

vojih, revija je bila glede na sedanjo zelo skopa z nasveti

in koristnimi informacijami. Z leti je klub postajal vse bolj

profesionalen in danes mi pomeni koristen vir poljudnih

informacij in nasvetov o sadjarstvu in vrtnarjenju. Če po-

mislim na pretekla leta s klubom, so mi v spominu najbolj

ostala strokovna srečanja v Rabcu in na otoku Rabu. Zve-

deli smo marsikaj novega in se ob tem sprostili v prijetni

družbi. Zaradi  manjše okretnosti sedaj več pozornosti

nameniva prebiranju revije in manj izletom. Na podlagi

člankov in nekaj telefonskih nasvetov so se nekateri iz-

delki iz Unichemovega programa z leti trdno zasidrali na

našem vrtu in v sadovnjaku. Tako je sedaj tam najti Plan-

tella Organik,  skoraj vse izdelke Bio Plantella ter izdelke Vivera za sadni vrt. Članstvo v klubu bi pri-

poročil vsakomur, ki se intenzivneje in z več zanosa ukvarja z vrtnarjenjem. 

20

z vami
63. Jerele Marija, Novo

Mesto

64. Jurca Ivanka, Ljubljana

65. Kampl Marija,

Rogašovci

66. Kavčič Vrtačnik Lidija,

Tolmin

67. Kemperle Ciril, Velenje

68. Kikel Marija, Spodnji

Duplek

69. Klemenčič Stanislav,

Radenci

70. Ključevšek Danica,

Radeče

71. Klobučar Slavka, Novo

Mesto

72. Kocelj Anton, Lesce

73. Kocman Mira, Vojnik

74. Kočevar Francka,

Cerknica

75. Kogovšek Jože,

Spodnja Idrija

76. Kolar Feliks, Maribor

77. Kolenc Anka, Trzin

78. Komljanec Jožica,

Šentjernej

79. Korber Janca, Polzela

80. Kous Slavica, Beltinci

81. Kozole Antonija,

Koprivnica

82. Kučan  Štefka ,

Ljubljana

83. Kramberger Adriana,

Pivka

84. Kraševec Danijela,

Šmartno Pri Litiji

85. Krč Francka, Kranj

86. Kresnik Marija, Slovenj

Gradec

87. Kroflič Boris, Vojnik

88. Kumše Lučka, Ig

89. Kurbus Kristina,

Radenci

90. Kurečič Tatjana,

Medvode

91. Kuronja Jože, Turnišče

92. Kuzma Milan, Radenci

93. Kuzma Sidonija,

Bodonci

94. Lang Jože, Petrovci

95. Leban Nada, Tržič

96. Lesjak Ivan, Tabor

97. Lešnjak Anica, Šmarje -

Sap

98. Lipicer Irena, Šempas

99. Lipovšek Toni, Žalec

100. Lipovšek Marinka,

Škofljica

EDA GRUDEN, Nova Gorica:
Z možem vrtnariva nad Ozeljanom, kjer imava sadni in

zelenjavni vrt. Motivacija za včlanitev v Klub je bilo prav

škropljenje sadnega drevja, ki ga zdaj že pomlajujeva.

Revija je z leti pridobivala na straneh in na kakovosti in

zdaj je prav odlična. Ob branju uživam, z revijo se hvalim

pred prijatelji in jim skušam dobre nasvete prenesti v

uporabo. Predvsem sem navdušena nad preventivo,

uporabljam vso Bio Plantello. Čeprav sem biodinamik, se

orientiram po Gaii. Vrtnarjenje je moj hobi že od nekdaj,

zato tudi pridelam vse vrtnine in jih predelam tudi za

ozimnico. Pogrešam več receptov za pripravo hrane in

shrankov, čeprav sem jih sama v vseh letih preizkusila res

veliko. Sadne sokove za vso sezono naredim doma in so

vredni pokušine. Vožnja mi ne dene dobro, zato na sre-

čanja in izlete ne hodiva, a si želiva več Gainih delavnic

na Sev. Primorskem.

MARJANA TUŠEK, Koper
Sedanja revija je izjemno uporabna, čeprav je bistvo mojega

vrtnarjenja okrasni vrt v Semedeli, v katerem si bujnega cve-

tenja brez  Plantella Cveta ne predstavljam, z Bio Plantella Vito

pa sem si rešila pred propadom hortenzijo. Ker sem strastna

ljubiteljica orhidej, me sprašujejo, kako da tako lepo uspevajo,

pa jim kar postrežem z odgovorom, da jih tedensko dognoju-

jem s šumečo tabletko Plantella tabs za orhideje. Moje znanje

se je vsa leta kalilo preko vsestransko uporabnih nasvetov stro-

kovnjakov Kluba Gaia in avtorjev revije Gaia. Z veseljem jo pri-

čakujem vsak mesec že 20 let ter jo priporočam vsem, ki jih

vrtnarjenje veseli. Včlanila sem Alesio Majo iz Izole in ker je en

del mene še vedno na Štajerskem, tudi Stramšek Cvetko iz Ro-

gatca, pa članstvo kar vzdržujeta. S partnerjem marsikateri na-

svet predebatirava in si tako bogativa znanje o vrtnarjenju. Res

mi veliko pomeni.

20 let
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DARINKA FERJANČIČ, 
Vipavski Križ, Ajdovščina:
Gaia je preprosto najboljša, z možem jo prebereva od

uvodnika do konca in navdušena sva nad praktičnostjo

nasvetov. Vrtnariva že od malih nog. Čeprav rada šivam

za vso družino, mi vrtnarjenje pomeni res veliko, hkrati

pa nam omogoča uživanje najboljše in najbolj sveže

hrane. Seveda pa skrbim za to, da je v vrtu vse le EKO, zato

uporabljam le Bio Plantello in sem z njo zadovoljna, pa

tudi nasveti na brezplačnem svetovalnem telefonu mi

vedno koristijo. Svoje navdušenje nad Gaio sem že prva

leta prenesla na taščo svojega sina in odkar sem jo včla-

nila pred leti, je vsa leta zvesta Klubu. Z Gaio sva pridobila,

tudi nove prijatelje z letnih srečanj, s katerimi se družimo,

redna izobraževanja na predavanjih in prebiranje revije,

ki je resnično poljudno-strokovna in zanimiva. Za naju z

možem so nepozabna vsa Gaina tridnevna srečanja,

Rabac in druga, pa tudi pikniki so zabavni in veseli. Članstvo  priporočava vsem, saj je Klub res odličen. 
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z vami
20 let

101. Luskovec Ana, 

Cerklje na

Gorenjskem

102. Majcen Slavica,

Podgorci

103. Malavašič Franc,

Horjul

104. Marc Hilda, Branik

105. Marinič Marija,

Križevci Pri Ljutomeru

106. Mavčec Lidija, Beltinci

107. Mavrič Gretka, Muta

108. Mejak Ani, Domžale

109. Mikolič Irena,

Ljubljana

110. Mislej Klavdija,

Podnanos

111. Mlakar Jožica,

Dobrovo V Brdih

112. Močilnik Marija,

Prevalje

113. Morčič Romana,

Murska Sobota

114. Moškon Pavlica, Krško

115. Mramor Marija,

Šmarje - Sap

116. Mrkšič Nataša, Murska

Sobota

117. Mulej Alenka, Vrhnika

118. Navodnik Francka,

Šmartno Ob Paki

119. Okorn Nevenka,

Sevnica

120. Okorn Marija, Trebnje

121. Okršlar Alojzij,

Ljubljana

122. Oražem Pavla, Ribnica

123. Orehek Marko, Dob

124. Osmak Martina,

Kočevje

125. Osolnik Helena,

Komenda

126. Oven Zdenka, Mirna

127. Paternost Alojz, Novo

Mesto

128. Pečnik Slavka, Muta

129. Pelcar Anica, Ljubljana

130. Pelicon Aleksandra,

Komen

131. Perše Kristjan, Slovenj

Gradec

132. Peskar Janez,

Ljubljana - Polje

133. Petarin Cvetka, Nova

Gorica

134. Pevc Klara, Bogojina

135. Podboršek Dragica,

Horjul

MATILDA DOLNIČAR, Dolenji Logatec:
Spomnim se prvih skromnih izvodov revije, čeprav mi je

vsa leta zelo pri srcu, saj se je razvijala glede na čas in po-

trebe bralcev. Zelo me zanimajo vsi svetovalni članki, saj

nasvete sproti uporabim v domačem zelenjavnem in

okrasnem vrtu. Vrt gnojim z Organikom, rože s Cvetom,

za krepitev rastlin pa uporabljam Bio Plantella natur-fr,

saj sem se prepričala, da so ti izdelki dobri. Pridelam do-

volj vsega, le krompir in nekaj čebule kupim, sicer pozimi

uporabljamo domačo ozimnico z vrtninami, ki so vložene

na različne načine. Gaia vsa leta povsem zadovolji moje

potrebe po nasvetih. Ko sem  iskala rešitev za napad pol-

žev, sem poklicala kar na Unichem in so mi nemudoma

svetovali ustrezen izdelek, ki je zelo učinkovit. Ker sem še

vedno aktivna v balinarskem in upokojenskem ter dru-

štvu invalidov, ne utegnem na izlete Kluba Gaia, sprem-

ljam pa vse in z veseljem prebiram o tem.

ELIZABETA JUSTIN, Vrhnika:
Prvo srečanje v Rabcu je nama z možem ostalo v prijet-

nem spominu, nato pa so prišli vnuki in skrb zanje. Zdaj o

izletih le berem v Gai. Zadnja leta na Vrhniki pogrešam

vaša strokovna predavanja. Z nasveti v člankih sem zelo

zadovoljna, edino opažam, da je kaka vrsta rastline kdaj

nepreiskušena, kot npr. goji jagode, medena breskev, saj

se u vrtu nista obnesla. Na veliki njivi nedaleč od doma

gnojiva z Organikom, uporabljava gnojilo za jagode,

Natur-f, Vito, Kenyatox in Arion. Z upokojenskim društvom

Ljubljanske banke imamo tedenske pohode v planine,

kjer rada razlagam o navdušenju nad Gaio. Priporočila bi

jo vsem ljubiteljem vrtnarjenja, ki imajo kaj izkušenj in

sproti pozabljajo ali začetnikom, saj je revija sistematična,

članki pa prilagojeni letnemu času in mesecu.
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MARTINA ROBINIK, 
Prade, Koper:
Največ o vrtnarjenju sem se naučila iz

Gaie, čeprav prebiram vrtnarske pri-

spevke vsepovsod, zato lahko trdim, da

je revija res dobra. Nova podoba revije

mi je všeč, saj menim, da je zdaj naj-

boljša poljudno-strokovna revija. Ob

vrstni hiši urejam okrasni vrt v terasah,

kjer je tudi pušpan, ki ga je vešča skoraj

uničila, a sem ga rešila z Vivera Karate

Zeonom po nasvetu Gaie. Čez dan po-

magam hčerki v trgovini s keramiko,

pozno popoldan pa vse do noči uživam

v delu na velikem družinskem ranču v

Pradah, kjer sva nekoč ustvarjala skupaj z

možem, zdaj pa z veliko veselja nadaljujem delo sama tudi v sadovnjaku in zelenjavnem vrtu. Že pred

leti sem opravila izpit za uporabo FFS, z Gaio pa pridobivam pravo strokovno znanje, ki ga nesebično

delim tudi s prijatelji in sorodniki. V Klub sem včlanila Lipušček Marijo in še koga.

22

z vami

STANISLAV OVNIČ 
in ANICA AČKO,
Leše pri Prevaljah
Prvič sem se srečal z Gaio, ko sem z

mamo poslušal predavanje o kisanju

zelja. Tako je revija Gaia stalnica v naši

hiši od samega začetka. Doma na kmetiji

sem se naučil osnov vrtnarjenja, sedaj pa

veliko dobrih nasvetov, kako negovati in

obrezovati sadje, grmovnice in zele-

njavo, preberem v reviji Gaia.  Všeč mi je

Klub, ker organizira prijetna srečanja in

izlete podobno mislečih. Na lanskolet-

nem srečanju na izletu v Rašo sem po

mnogih letih srečal sosošolca.

ANGELCA PILIH, Celje
Shranjujem vse številke od prve Gaie. Spomnim

se sprememb iz biltena v lepo barvno revijo. Pred

nekaj leti sem že mislila, da bom dovolj nasvetov

dobila preko spleta, a ti niso tako enostavno upo-

rabni kot v reviji Gaia. Najprej jo prelistam in

berem postopoma: o zelenjavnem vrtu, ekološke

strani in seveda o cvetlicah. Izredno koristen je

koledar del ter strokovnjak odgovarja. V natečajih

še nisem sodelovala, čeprav imam veliko fotogra-

fij kombinacij z vrta. Od začetka sva se z možem

udeleževala Gainih srečanj, sedaj zaradi moževe

bolezni to ni več možno. Lahko rečem, da vse kar

potrebujem v zvezi z vrtom, dobim v reviji ali na

spletu.

20 let
136. Podobnik Boža,

Medvode

137. Podpečan Reska,

Škofja Vas

138. Popovič Cecilija, 

Novo Mesto

139. Požar Branka, Vremski

Britof

140. Prekovič Jelica, Nova

Gorica

141. Pristovnik Zinka,

Majšperk

142. Pugelj Slavko, Novo

Mesto

143. Pustotnik Urška,

Radomlje

144. Puž Tone, Kočevje

145. Reberšek Ivi, Zagorje

Ob Savi

146. Rihtar Marija, Gornji

Grad

147. Robič Vida,

Bresternica

148. Rot Erna, Branik

149. Rožac Marija, Izola -

Isola

150. Rutar Marija, Radlje

Ob Dravi

151. Samsa Marica, Košana

152. Sebanc Alojz, Bled

153. Seručar Ana, Litija

154. Sinjur Tončka, Šentvid

Pri Stični

155. Sirc Veronika, Cerklje

Na Gorenjskem

156. Siuka Emica, Ponikva

157. Slabe Ivanka, Dobrova

158. Slabe Ivanka, Vipava

159. Slak Ivica, Duplje

160. Smole - Kotar

Marjetka, Grosuplje

161. Smonkar Majda,

Maribor

162. Smrdel Marija, Pivka

163. Sodja Marta,

Radovljica

164. Srečnik Zofija, Tržič

165. Strah Joži, Šmartno Pri

Litiji

166. Strnad Dani, Radeče

167. Sušin Marija, Celje

168. Svetina Jože, Jesenice

169. Šebenik Marinka,

Ivančna Gorica

170. Šinkovec Marijanka,

Kranj

171. Škegro Anton, Zidani

Most
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SILVA in DRAGO BUKOVEC,
Šentjanž pri Dravogradu:
Prvi kontakt z Gaio je bil na delovnem

mestu v bivši slovenjegraški Nami. Od ta-

krat je revija Gaia nepogrešljiva. Temeljito

preberem članke, marsikaterega tudi na

glas, da tudi slabovidni soprog lahko sliši,

kaj je novega. Zadnja leta sva zelo usmer-

jena v ekološko pridelavo in aktivna tudi

pri društvu Ajda. Lani sva za natečaj Naj

naj... poslala gigantski paradižnik, kjer je

plod imel več kot 1 kg. V osnovi gnojiva z

Organikom, za odpornost rastlin poskr-

biva z Bio Plantellinimi izdelki, redno uporabljava tudi pripravke iz kopriv. Pridelano zelenjavo veliko

vlagam, kuham in iz domačih pridelkov pripravljam dobrote v obliki sokov in sladic. Hišo krasijo bo-

gato cvetoče pelargonije, iz Gaie se uči tudi mlajša generacija in ustvarja svoje kombinacije. Oba z

možem, ki igra diatonično harmoniko, se rada udeležujeva Gainih srečanj.

IRENA KOVAČ, 
Slovenj Gradec:
Veliko Gainih nasvetov uporabim v praksi, v

pomoč pri oskrbi pa so mi Plantellini in Bio

Plantellini izdelki. Gaio rada berem: najprej ru-

brike o cvetju, letos sem navdušena nad novo

serijo člankov Vse o raznih škodljivcih in bo-

leznih. Posebno ponosna sem na doma nare-

jeno premično visoko gredo, v kateri kar na

terasi rastejo paradižniki, jajčevci in dišavnice.

Ker obožujemo listnato zelenjavo, ta prevla-

duje tudi na vrtu, kjer je že za jesen posajeno

veliko sadik radiča in endivije. Košnja trate in

škropljenja so domena moža Viktorja. Nad svojo trato je tako ponosen in skrben, da niti ob natančnem

pregledu ni moč najti širokolistnih rastlin, ampak le bujno, temno zeleno travo. Včasih sem se udele-

ževala srečanj članov kluba, kar je bila prijetna izkušnja.
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JOŽE in PEPCA HOCHKRAUT, 
Grič, Velenje:
Kultura vrtnarjenja me spremlja od rojstva na Nizo-

zemskem. Mnoge informacije o vrtnarjenju sem

pridobil v tujih revijah, v zadnjih 20 letih pa je

stalna spremljevalka poleg teh tudi revija Gaia. Re-

vijo preberem v celoti, Pepci pa so najljubše okra-

sne rastline. Vrt ob sedanji hiši Na griču z

razgledom na mesto sva začela ustvarjati pred 35

leti, zato tam najdemo tudi 30-letni kivi, na katerem

sva lani pridelala preko 200 kg plodov. Za lažjo

oskrbo sva del zelenjavnega vrta modernizirala in

naredila visoke grede. Gnojiva s kompostom, za

oskrbo pa uporabiva izdelke, ki jih svetujete v reviji

Gaia. Vse ukrepe v vrtu dosledno beležim v zvezek.

Marsikateri motiv iz narave prelijem tudi na papir v

obliki akvarela.

172. Škrinjar Ema, Sežana

173. Španič Marija,

Ljubljana - Šmartno

174. Štanc Ana, Škocjan

175. Šuhec Marjana,

Ljutomer

176. Trobiš Marjana,

Šmartno V Rožni

Dolini

177. Troha Rožica,

Ajdovščina

178. Tršar Ida, Portorož -

Portorose

179. Turk Alojz, Grosuplje

180. Turk Marija, Straža

181. Tušek Tanja, Škofja

Loka

182. Ucman Majda, Novo

Mesto

183. Uljan Ljuba, Ilirska

Bistrica

184. Valič Valerija,

Ajdovščina

185. Valič Janka, Črniče

186. Virtnik Marija,

Ljutomer

187. Vrbek Marija, Šmartno

Ob Paki

188. Vrecl Jožica, Ljubljana

- Polje

189. Zadravec Valerija,

Radenci

190. Zajc Cvetka, Velenje

191. Zakrajšek Anton,

Mirna

192. Zalar Marija, Stara

Cerkev

193. Zeilhofer Borivoj,

Gornji Grad

194. Zupanc Jolanda,

Vojnik

195. Žalik Irena, Tišina

196. Žbogar Anton,

Šentjernej

197. Železnik Mari, Polzela

198. Žumer Albina, Ptuj

199. Žunič Anka, Ljutomer

200. Žužič Marija, Šmartno

Pri Litiji
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ERIKA in MIRKO VIEGELE,
Selce, Maribor:
Pred leti sva že razmišljala o odpovedi revije, a sva

zaradi zelo uporabnih nasvetov ostala naročnika.

Čeprav nisva rosno mlada, na parceli v Selcah, veli-

kosti 1500 kvadratov, pridelava praktično vso zele-

njavo. Navdušena sva nad novimi rastlinami, ki jih

predstavljate v reviji, kar naju vedno primami, da

jih preizkusiva. Mirko sam obrezuje sadno drevje.

Ker je lokacija vrta v naravi, so rastline precej izpo-

stavljene, zato pri oskrbi vrta po nasvetu gainih

strokovnjakov uporabljava Plantellina in Bio Plan-

tellina gnojila in škropiva. Za nabavo teh pa izkori-

stiva Gaine kupone, objavljene v reviji. Znanje

vrtnarjenja in izkušnje prenašava na mlajše, tako se

tudi vnuki z veseljem poigravajo s sajenjem rastlin.

Prvih Gainih srečanj v Rabcu in Olimju sva se z ve-

seljem udeležila. Za revijo Gaia sem navdušila tudi

sosede, da so se lotili vrtnarjenja.

MAJDA in MARJAN VALENKO, Ptuj:
Skupaj s starši se spomnimo prve Gaie v obliki biltena, a ne vemo, od kod

je prišla v hišo. Začetne vrtnarske izkušnje sva pridobila preko staršev.

Najprej prebereva v reviji ekološke strani. Najbolj koristen se nama zdi

koledar del, zanimiva pa rubrika Obiski pri članih, ki predstavljajo uredi-

tve drugih vrtov in spodbudijo nove ideje. Letos sva prvič sama načrto-

vala in zasadila zelenjavni vrt. Majda se je nekoliko poigravala z aplikacijo

Naredi vrt, a je končni načrt vrta oblikovala sama. Kljub vremenskim raz-

meram se lahko pohvaliva s čudovitim, zdravim paradižnikom, seveda

varno skritim pred dežjem. Natančno in dosledno prenašava red in ure-

jenost tudi na vrt. Tako je trata brezhibno pokošena in oskrbovana, zele-

njavni vrt urejen kot iz škatlice, potka olepšana s portulakom, balkonske

zasaditve pa unikatne z obveznimi begonijami. Pri oskrbi cvetlic, trate in

vrta prisegava na Plantelline in Bio Plantelline izdelke. Marjan z Vito

redno škropi zelenico in zelenjavo ter uporablja dolgo delujoča gnojila

za trato in živo mejo.

24

z vami

JOŽE BITENC, Ljubljana Dobrunje:
Svoj pisani vrt na Sostrski ulici sem začel ustvarjati pred 30 leti. Kot

član sadjarsko-vrtnarskega društva sem poslušal Unichemove pred-

stavitve o oskrbi sadja in že ob prvem oglasu postal naročnik revije

Gaia. Navdušen nad Gainimi novostmi, vse tudi preizkušam, ter upo-

rabne nasvete shranjujem tako, da je revija odprta na meni najbolj za-

nimivih vsebinah. Naročnino na revijo sem že tudi podaril. Zelo vam

priporočam spremljanje novitet in nadaljevanje sedanjega stila pisa-

nja z uporabnimi nasveti. Iz revije koristim kupončke za izdelke, sre-

čanj se pa žal sam še nisem udeležil, a si želim, da bi mi to uspelo.

Strokovnjak Kluba Gaia je pred mnogimi leti posnel videokaseto o

mojih rododendronih ob robu gozda. A rastlin, na katere sem lahko

ponosen, je prava zbirka – raznovrstno sadje, več pergol  z različnimi

sortami kivijev, hortenzije, okrasne grmovnice, kar trije ribniki s trop-

skimi lokvanji, obilo trajnic, zelenjavno-dišavni kotički v kombinaciji s

cvetlicami ter cela njiva pisane zelenjave so le delčki vrta ob gozdu z

idiličnim pogledom na kamniške Alpe.

20 let
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uporaba mikoparazitne glive Ampelomy-

ces quisqualis (50 g/ha) z dodatkom mine-

ralnega parafina, saj ta učinkuje proti

pepelovki celo med prezimovanjem na

trti. 

Siva plesen in črna gniloba
Varstvo je sprva usmerjeno proti sukačem,

ki delajo rane na socvetju in jagodah. Za-

gotovo največjo učinkovitost dosega me-

toda konfuzije z nameščanjem fero-

monskih dispenzerjev in uporabo Bacillus

thuringiensis var. kurstaki (500 g/hl) z do-

datkom sladkorja za boljši oprijem. Bakte-

rija najbolj učinkuje na ličinke sukača takoj

po izleganju, njen nanos večkrat pono-

vimo. Priporoča se tik pred zaprtjem

grozda, sicer jagode v poznejši fenofazi

preprečujejo prehod sredstva v notranjost

grozda, kjer ličinke sukača povzročijo naj-

več škode. Na poškodovane jagode se po-

gosto naselijo različne neželene plesni,

bakterije in kvasovke, ki okrnijo pridelek.

Zato je nujno poskrbeti, da so grozdi čim

bolj prezračeni, na direktni svetlobi ter da

ob manjši količini grozdja okužene jagode

Varstvo vinske trte 
pred trgatvijo

Ekološko vrtnarjenje
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ročno odstranimo. Proti sivi plesni se lahko

na grozde nanese Na-bikarbonat (600

g/hl) z dodatkom borovega olja (200 g/hl)

– dva do tri nanose tik pred trgatvijo. Pri

pridelavi namiznega grozdja je proti ple-

sni in resarjem celo praksa, da se socvetje

postavi v posebne nepremočljive in s tem

na padavine neobčutljive, a za vodno paro

in pline (O
2
, CO

2
) prepustne vrečke, da so

jagode zaščitene pred škodljivci in bolez-

nimi. Temelj ekološkega varstva je prepre-

čevanje pojava bolezni in škodljivcev. 

prof. dr. Denis Rusjan

Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

Peronospora na

spodnji strani lista

Pepelovka na jagodah

Sorte žlahtne vinske trte (Vitis vinifera L.) so občutljive na
bolezni, ki so v Evropo prišle iz Severne Amerike, zato
vinogradniku ne preostaja drugega, kot da se letno spoprijema
z varstvom proti tem boleznim in škodljivcem. Za uspešno
varstvo je trto nujno redno spremljati, pravočasno ugotoviti
simptome okužbe ter nemudoma ukrepati.

Ukrepajte proti plesni
V polovici avgusta za zaklju-

čno varstvo vinske trte proti

peronospori uporabite pripravek vivera cupra-

blau-z. Ta na vinski trti utrjuje grozdne jagode

pred sivo grozdno plesnijo, enoletni les bolje do-

zori in prezimi. Pogoste padavine ustvarjajo

ugodne razmere za razvoj sive grozdne plesni.

Ob mehčanju jagod opravite škropljenje s pri-

pravkom vivera switch.

Gniloba na grozdu

V vinogradu so najpogostejše poškodbe

peronospore in pepelovke vinske trte ter

tudi sukačev, zaradi katerih pride do sive

plesni kot tudi črne gnilobe.

Peronospora in pepelovka 
Varstvo proti peronospori in pepelovki se

mora začeti že ob zgodnji pomladi, ko

mladike dosežejo dolžino 10 cm. Proti pe-

ronospori se priporoča uporabo bakrenih

pripravkov, medtem ko proti pepelovki

žveplo v različnih oblikah. V splošnem

velja, da pri temperaturi zraka pod 15 °C

pri uporabi bakra lahko pride do ožiga

mladih listov, medtem ko je učinkovitost

žvepla ob isti temperaturi slabša (opti-

malno med 18 in 20 °C). Za učinkovito var-

stvo so potrebni pogosti nanosi tovrstnih

sredstev, nekje od pet do sedem dni – na

grozde samo do pojava poprha na jago-

dah (začetek zorenja), saj ta zaščiti jagodo

pred naknadnimi okužbami. Proti pepe-

lovki se je kot učinkovita izkazala tudi
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Rez malin in robid
Po obiranju malin odrežemo rozge, ki so letos rodile. Rez s škar-

jami opravimo v tla, rozge sežgemo in mesto rezi pokrijemo z

zemljo. Enoletne mlade poganjke, ki niso rodili, privežemo ob

oporo. Dolge, enoletne rozge malin prikrajšajte na 1,5 m dolžine.

Robidam skrajšajte rozgo na dolžino od 2 do 2,5 m. 

Kako povečamo količino pridelka 
Pripravek na osnovi aminokislin in vitaminov bio plantella vita

uporabimo  v času debeli-

tve, tako povečamo veli-

kost ploda. Za lažje

predvidevanje in določa-

nje porabe pripravka naj-

prej škropimo samo z

vodo. Ko vidimo, koliko

vode smo porabili, odme-

rimo ustrezno količino pri-

pravka, ga zmešamo z

vodo in poškropimo drevo.

Škropimo po listih v od-

merku 40 ml/10 l vode/100

m2 krošnje. Uporabimo ga

vsaj dvakrat, v presledku

14 dni.

Preprečite gnitje sadja
Sadno gnilobo na dozorevajočih in zrelih plodovih lahko opa-

zimo na vsem sadju. Omejimo jo s pripravkom vivera chorus

(6 g/10 l/100 m2). Prvič škropimo tri do štiri tedne pred obira-

njem, drugič pa en teden pred obiranjem. Pri tem opravilu

smo pozorni na karenco. Gniloba se običajno širi okrog

majhne ranice, ki jo povzročijo insekti in drgnjenje vej zaradi

pregoste krošnje. Okuženi plodovi običajno odpadejo ali

ostanejo na drevesu, se posušijo in zgrbančijo in so nasled-

nje leto vir nove okužbe. Take plodove odstranimo z dre-

vesa.

Davor Špehar

26 www.klubgaia.si

Poletna oskrba sadovnjaka
V domačem sadovnjaku je treba opraviti poletno rez. Običajno izrezujemo samo pokončne, bujno
rastoče poganjke. Za rez po obiranju so hvaležne tudi maline in robide. Da sadje ne bo gnilo,
opravite tudi ustrezno varstvo. V poletju se lepo razvija tudi Gain samooskrbni sadovnjak.

Poletje v Gainem sadovnjaku
V Gainem mladem sadovnjaku se sadje lepo razrašča. Pri tem

nam je pomagal pripravek na osnovi aminokislin in vitaminov

bio plantella vita, s katerim smo škropili po listih (40 ml/ 10 l

vode/100 m2). Uporabljali smo ga redno v presledku 14 dni. V

sadovnjaku smo poletno rez opravili že junija, zato v avgustu ni

posebnih del, povezanih z rezjo. Usmerili smo samo poganjke, ki

rastejo preveč pokončno. S pripravkom na osnovi njivske preslice

bio plantella natur-f tedensko škropimo po listih, tako rastline

krepimo pred boleznimi. Ker v Gainem sadnem vrtu ni voluharja,

smo tla pod sadnim drevjem zastrli z zastirko iz pokošene trave.

Tako manj trpijo sušo. Mlade sadike je bilo treba letos zalivati

dober teden v mesecu juniju in v avgustu. Na teden smo sadiko

zalili z 20 l vode. 

Izrežimo samo pokončne
poganjke
Poletno rez je treba opraviti strokovno, drugače

drevo po padavinah zelo hitro ponovno ozeleni

in tako ga samo izčrpavamo. Poletna zelena rez

je smiselna, ko so padavine lepo razporejene

skozi vse leto. V domačem sadnem vrtu tudi v

avgustu še vedno lahko odstranimo bujno ra-

stoče pokončne poganjke na sadnem drevju.

Vse večje rane po rezi temeljito zamažemo s ce-

pilno smolo bio plantella arbosan. Odstranimo tudi vse

poganjke, usmerjene v notranjost krošnje in zredčimo vse, kar je

pregosto. Rez strokovno prilagodimo posamezni sadni vrsti. Če

rez opravimo nestrokovno, se lahko zgodi, da plodove ožge

sonce, poganjki ob dežju poženejo in celo v septembru cvetijo,

tako pa izgubimo pridelek v naslednjem letu. 

Vabimo vas na delavnico
Delavnica z naslovom Obiranje in shranjevanje sadja bo v

petek, 12. septembra, ob 17. uri, na Poligonu sonaravnih

vrtov, Velika Pirešica 1 (stara šola), Društvo LaVita, Žalec.

Ekološko vrtnarjenje
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Tradicionalna srečanja Kluba Gaia so posvečena
izobraževanju in druženju članov. Z letošnje spomladanske
delavnice v Poreču smo vam pripravili reportažo o cepljenju
sadnega drevja, saj je spet aktualno ravno v tem času. 

NARAVNO, UČINKOVITO, ZDRAVO!

Ekološko vrtnarjenje

Med izobraževalnim vikendom v Poreču smo obiskali raziskovalni center Skink, ki

se ukvarja s preučevanjem in proizvodnjo mediteranskih rastlin. Odlično praktično

delavnico je vodil dr. agr. Željko Prgomet, ki nam je približal različne načine ceplje-

nja.

Cepljenje sadja poleti in spomladi 
V poletnem času cepimo na ploščično in T-okulacijo. Ta dva načina cepljenja upo-

rabljajo v drevesnicah za razmnoževanje sadik. V spomladanskem času cepimo za

lub, na razkol, uporabna je tudi kopulacija. Te načine cepljenja uporabljamo spo-

mladi na vseh sadnih vrstah v domačem sadovnjaku. Cepimo v času cvetenja ali

pred cvetenjem.

Cepljenje za lub 
Cepljenje za lub uporabimo, ko je cepič

ožji od podlage. Cepič in podlago pove-

žemo z elastično cepilno elastiko. Pri ce-

pljenju za lub se cepič s poševno rezjo

vstavi za lubje drevesa, ki ga obojestran-

sko odmaknemo od lesa vzdolž prereza-

nega lubja. Pri vseh načinih cepljenja

vrh cepiča zaščitimo s cepilno smolo bio

plantella arbosan, tako preprečimo iz-

hlapevanje vode. 

Cepljenje na razkol
Cepljenje na razkol ni tako uspešno kot

cepljenje za lub in navadna kopulacija,

saj voda lahko zamaka v notranjost ce-

piča. Tako je cepljenje lahko tudi neu-

spešno. Da ptice ne polomijo cepiča, jim

naredimo primerno oporo. V domačem

sadovnjaku precepljeno mesto zašči-

timo z obokom iz ukrivljene šibe, na ka-

terega lahko sedejo ptice. Tako ne

poškodujejo novega poganjka.

Navadna kopulacija predstavlja uspešen način cepljenja
Navadna kopulacija je uporabna, ko sta podlaga in cepič približno enako velika.

Poševno, pod enakim kotom, prerežemo tako cepič kot podlago. Pri sestavljanju

podlage in cepiča pazimo, da se kambij cepiča dotika kambija podlage. Ta način

cepljenja v domačem sadnem vrtu daje v spomladanskem času najboljše rezul-

tate.

Davor Špehar

Priprava cepiča oljke
Vodja delavnice, Željko Prgomet, je

cepič oljke prikrajšal na slabih 10 cm,

prikrajšal je tudi liste, da zmanjša izhla-

pevanje vode. Poudaril je, da v celin-

skem delu Slovenije cepiče jablan, hrušk

in drugega sadnega drevja lahko nare-

žemo v začetku februarja in jih shra-

nimo v vlažni mivki ali zavite v časopisni

papir v plastični vrečki v hladilniku. Za

cepiče so uporabni poganjki s tremi do

štirimi lepo izraženimi očesi.

Cepljenje sadja bogati vrt
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Vogale poudarjajo

listnate rastline:

kodrolistni

ohrovt, sladki

krompir in

okrasne koprive.

Sladki krompir in

koprive  letos

nekoliko slabše

rastejo,  kar je

posledica zelo

nihajočih temperatur  v začetni fazi rasti. V stresnih

razmerah rastlinam  zelo učinkovito pomaga vitaminski

kompleks bio plantella vita.

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

28 www.klubgaia.si

Cvetoče razkošje
pri Ljutomeru
V Pristavi pri Ljutomeru  družina Alt vsako leto hišo
dobesedno obleče v cvetje. Kljub  gojenju  tako sadik
kot ekološke zelenjave, naša članica vsakodnevno eno
uro časa posveti balkonskemu cvetju. Inspiracijo za
kombinacije rastlin črpa iz svojega počutja.  

Gaia na obisku

Družina Alt je pozitivna in  vesela  in takšna je tudi

cvetoča obleka hiše.

Gaianka Anka  je letošnjo zimo  pogrešala sneg, zato je

kombinacijo na sončni strani  zastavila  z željo, da bi

prevladovale bele surfinije ‘Snow’, vendar je vodilno vlogo

prevzel viseči tagetes. Tako prevladuje sončno rumena

barva.  Sončna lega, dovolj vode in hranil so omogočili tako

bujno rast, da je presenetila tudi Anko, ki že ima izkušnje s

to rastlino. V kombinacijah so še milijonski zvončki ‘Calita

neon Purple’, pa surfinije  ‘Double Purple’ s polnjenimi

cvetovi,  letošnja novost  petunija ‘Picaso in Pink’. 

Čeprav Anka rastline zaliva z vodo iz vodovoda,

pa tudi v različnih dnevnih obdobjih in odvisno

od razpoložljivega časa, ji rastline očitno nič ne

zamerijo, ker jim 2x- tedensko dodaja tudi

gnojilo, obogateno z vitamini, plantella cvet. Med

njimi je tudi drobnocvetna kasija, ki raste samostojno v

velikem loncu, saj se v eni sezoni zelo bujno razraste. Ker je

surfinije sadila v plantella specialno zemljo za surfinije, jim

dodaja plantella železove kelate le 2x v sezoni.
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V mešani zasaditvi:

brazilije, milijonskih

zvončkov, torenije in

lantan smo zasledili

bele mušice, kar

dokazuje, da tudi

skrbnemu

profesionalnemu

očesu kaj uide, zato

smo med rastline

namestili plantella

rumene lepljive

ploščice v obliki

metuljčkov, na katere

se bodo lovili odrasli

osebki mušic in škodljivih metuljev. Ličinke smo poškropili z

naravnim sredstvom bio plantella flora kenyatox verde.
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Senčni kotiček

ob vhodu v

hišo krasi

barvno

skladna

skupina rastlin

v večjih loncih:

kordilina,

okrasne

koprive,

deteljica in

fuksija.

Z višine se v slapovih, dolgih skoraj 2

metra, spuščajo grenkuljice. Rastlina je

hitre  in bujne rasti. Na izpostavljeni

legi  z veliko vlage jo lahko napade

plesen, zato je priporočljivo

preventivno škropljenje in varovanje s

sredstvom iz  njivske preslice  bio

plantella natur-f. Ko raste med travo

ali kot pokrovna rastlina na vrtu,  ima

bolj zračne razmere,  zato do teh težav

načeloma ne prihaja.

Cvetlice so velika ljubezen Gaianke

Anke, zato tako uživa, tudi ko drugim

svetuje, kaj naj posadijo, riše

kombinacije in svetuje oskrbo. Tudi

zahvaljujoč njenim idejam je v okoliških

vaseh veliko lepih, v cvetje odetih balkonov.

Ker se družina prehranjuje

zdravo, največ z zelenjavo,

Anka doma preizkuša vedno

nove recepte za zelenjavne

jedi. Ena od njenih specialitet

so marmelade. Tako je letos

dobila zlata priznanja za

marmelado iz bučk s čilijem

in marmelado iz rumenega

paradižnika.

Na strani z malo sonca imajo vodilno vlogo deteljice,

koprive in begonija. Osvežitev v beli barvi daje bela

surfinija in kot poudarja Anka, »babičina« drobnocvetna

tradeskancija, ki v senci raste zelo bujno in cveti z drobnimi

mini belimi cvetovi. Viseči tagetes na tej strani ima polovico

manjši obseg s cvetovi, skritimi v notranjosti med listjem.

Za saditev begonij Anka priporoča  bolj enostavno zemljo,

brez dodanih hranil. Loreta Vlahović
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daljši od cvetnega stebla); nemška perunika (okrasna rastlina,

ki je ponekod ušla z vrtov in se udomačila v naravi); hrvaška

perunika (podobna nemški in pri nas znana le z Donačke

gore in iz Socke pri Vitanju); bleda perunika (ki je tudi okrasna

rastlina, medtem ko sta njeni podvrsti samonikli – ilirska pe-

runika na suhih kraških traviščih in bohinjska perunika v ste-

nah Komarče nad Bohinjskim jezerom). 

Perunike so dobile ime po staroslovanskem bogu Perunu, ki

je vplival na rodovitnost polj in bdel nad vremenskimi pojavi,

njihovo rodovno ime pa izvira iz imena krilate starogrške bo-

ginje mavrice Iris in ponazarja barvno bogastvo njihovih cve-

tov. 

Ker so perunike zaradi svoje privlačnosti in občutljivosti ži-

vljenjskega prostora ogrožene, so od leta 2004 zavarovane in

kot ranljive vrste vključene tudi v slovenski rdeči seznam

ogroženih rastlin. 

Boris Dolničar

Sibirska perunika

Južno od Rateč ob vhodu v dolino Planice nas je v začetku ju-

nija na območju odteklega presihajočega jezera Ledine pri-

čakala čudovita modrina sibirskih perunik, katerih stebla so

se pozibavala v rahlem vetriču. Nizka kotanja je spomladi in

jeseni ob velikem deževju polna vode, ki jo zagotavljata tudi

potoka Trebiža in Kravnjak, ki se izlivata vanjo oziroma poleti

tu ponikneta. S tem pa je ustvarjen močviren travnik z malo

dušika, kar so idealni pogoji za rast sibirske perunike (Iris sibi-

rica), ki je razširjena v Vzhodni in Srednji Evropi, tudi v Sredo-

zemlju, ter sega vse do Sibirije, po kateri je dobila ime.

Cvetni listi, razporejeni v dveh krogih
Ta zelnata trajnica spada v družino perunikovk. Na vrhu okro-

glega, votlega in do 80 centimetrov visokega stebla se obi-

čajno razvijeta dva velika modra cvetova, ki sta v notranjosti

belkasta. Barviti cvetni listi so razporejeni v dveh krogih. 

Približno pet centimetrov dolge venčne liste, ki so razprostrti

in upognjeni navzdol, krasijo izrazite modro-vijoličaste žile in

rumenkaste proge. Te privabljajo in usmerjajo žuželke po pri-

stanku na listu proti nektarju. Cvetni listi notranjega kroga so

manjši in pokončni. Če perunikin cvet pogledamo od zgoraj,

vidimo, da so cvetni listi razporejeni v obliki trikotne zvezde.

Sedeči listi so ozki, sabljasti, dvovrstno nameščeni in ne pre-

segajo stebla. 

Poleg sibirske perunike in njene podvrste kojniške perunike,

poimenovane po Kojniku v slovenski Istri, pri nas rastejo še:

vodna perunika (uspeva le v vodnih jarkih, močvirjih in na

obrežjih stoječih ali počasi tekočih voda, njeni cvetovi pa so

rumeni); travnolistna perunika (ozki, travasti listi so vedno
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Enkratni cvetovi perunik, ki jih pri nas v
naravi raste šest vrst, so vsekakor
zadosten razlog, da se maja ali junija
odpravimo na njihova rastišča, ki so
razširjena po vsej Sloveniji. Njihovi
večinoma modri cvetovi dajejo vtis, kakor
da gre za tri cvetove, in s katerekoli strani
jih pogledamo, vidimo njihova ustja, kar
zagotavlja, da jih žuželke brez težav
najdejo in oprašijo.

Slovenski naravni biseri

Modrina močvirnega travnika

Barviti cvetovi
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Samica komarja plen najde s pomočjo vonja in vida. Pri iska-

nju hrane se ravna po ogljikovem dioksidu, ki ga izdiha žrtev,

in po znoju, ki je lahko prisoten na naši koži. Ko najde plen,

kožo predre s posebej oblikovanim organom, ki se imenuje

bodalo. Ta predstavlja spremenjeno čeljust, ki se je izobliko-

vala pri vseh vrstah komarjev. Med pikom komar na rano spu-

sti snov, ki preprečuje strjevanje krvi. Na ta način se lahko

hrani dlje, saj se vbodna rana ne zaceli. Prav slina, ki jo komar

izloči, lahko privede do raznih alergijskih reakcij. Pogosto

ugriz komarja pusti samo rdečico ali rahlo nabreklino, v naj-

slabšem primeru se vbodna rana zagnoji. Srbe-

čico povzroča komarjev izloček, ki preprečuje

strjevanje krvi, tako da jo lažje pije.

Učinkovita zaščita v prostoru
Zaradi vseh teh razlogov se je potrebno pred

omenjenimi škodljivci zaščititi. Na območjih z

veliko komarji priporočamo nošenje dolgih

oblačil, na okna pa pritrdimo mreže,

ki preprečujejo dostop škodljivcev

v notranje prostore.

Če so komarji v stanovanju že priso-

tni, jih učinkovito zatremo z effect

univerzalnim insekticidom z razpr-

šilko, ki deluje kontaktno in podalj-

šano. Namenjen je zatiranju vseh

vrst letečega in plazečega mrčesa:

muh, komarjev, mravelj, moljev,

mušic, pršic, uši in ščurkov. Effect

univerzalnim insekticid v obliki ae-

rosola pa je pripravek, kate-

rega prednost je takojšen

učinek, deluje do-

tikalno, hkrati zaradi vse-

bnosti dveh različnih insek-

ticidnih snovi deluje tudi

podaljšano in tako prepre-

čuje komarjem in drugim

žuželkam, da se ponovno

množično pojavijo v prosto-

rih. Izdelek vsebuje tudi

aromo citronele, ki osveži

prostor, hkrati pa je to tudi

odvračalo za žuželke. Omenjeni insekticid se lahko uporablja

tudi za zatiranje ostalih letečih in plazečih žuželk, ki se poja-

vljajo v notranjih prostorih stavb. Za fasado, okna, večje po-

vršine pa priporočamo effect koncentrat - univerzalni

insekticid (100 ml), ki preprečuje škodo, ki bi jo povzročil le-

teči ali plazeči mrčes pri vstopu v hišo oz. stavbo.

Zanesljiva zaščita
Srbeče izpuščaje, ki jih povzročajo piki, oskrbujemo z antihi-

staminiki, učinkoviti pa so tudi rastlinski izvlečki, npr. navadne

melise, limonine trave ter kis in amoniak. Zanesljiva zaščita

pred komarji je nanašanje repelentov na kožo (sredstva za

zaščito proti komarjem). Večina sredstev v prodaji vsebuje

najmanj 30% DEET (N,N-dietil-m-toluamid), ki

je škodljivo sredstvo, posebno še rizičnim in

občutljivim skupinam, kot so nosečnice,

otroci in starostniki. Najboljša izbira zdaj že

drugo sezono je pri nas

sredstvo effect family

protect, s katerim zagoto-

vimo vsej družini učinko-

vito zaščito vsaj 6 ur proti

klopom, tigrastim in osta-

lim komarjem, ne vsebuje

DEET in je primeren tudi

za najbolj občutljive. Ku-

pite ga lahko v lekarnah,

kmetijskih zadrugah in

vrtnih centrih.

Mira Arh

Komarji radi ovirajo naše večerno delo v vrtu ali pa prijetno posedanje ob prigrizkih, ko
motijo naš mir z nenehnim pikanjem. V zadnjih letih se je razširila v notranjost države tudi
populacija tigrastih komarjev, ki smo jih uvozili z globalizacijo. Žuželka je znana po
srbečih pikih, ki jih z razliko od ostalih komarjev povzroča tudi preko dneva, ko med
letenjem ne oddaja zvokov.
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Dom brez mrgolazni

Znoj in vlaga privlačita komarje
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Komarji so prenašalci okužb Tigrasti komar
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bori (Pinus sp.), nimajo moči obraščanja.

Poganjki, ki enkrat ogolijo, ostanejo vedno

goli. Zimzelena rastlina ne pomeni, da so

poganjki v celoti obraščeni z listjem, igli-

cami ali luskicami. Zimzelene rastline imajo

običajno zelen le zunanji »okvir«, ki lahko

sega do nekaj 10 cm v notranjost grma.

Zimzelene rastline tudi odmetavajo liste,

čeprav pozimi ne ogolijo tako kot listo-

padne. Vse zimzelene rastline ohranijo liste

3 do 5 let. Po tem času list za rastlino pri-

dela premalo hranil, da bi ga ta ohranjala

na sebi, zato ga odvrže. Včasih v grozi spo-

znamo, da so naši sleči, tise ali pušpani v

notranjosti popolnoma goli. To ni nič nena-

vadnega, če vemo za ekonomično obnaša-

nje rastlin pri ohranjanju listov. Podobno

reagirajo rastline na stres – takrat vse sta-

rejše poganjke odvržejo in ostanejo le po-

ganjki tistega leta. Ti pridelajo največ hrane

in zato so za rastline izrednega pomena. 

Paciprese (Chamaecyparis sp.) so rastline, ki

jih pogosto uporabljamo za žive meje prav

zaradi njihove hitre rasti. Najljubše so nam

Lastniki vrtov si želimo gosto, bujno živo mejo. Z
izbiro prave rastline, sorte in lokacije lahko to tudi
dosežemo. Nemalokrat pa se nam zgodi, da živa meja
ogoli. Ogolela mesta nastanejo zaradi različnih
dejavnikov, kot so: suša, bolezni ali škodljivci, sol,
vroči avtomobili ali pa senčenje drugih rastlin.

Oblikovanje vrta

32 www.klubgaia.si

tiste modre oziroma srebrne barve, saj pri

klekih in tisah ne moremo izbrati takšnega

odtenka. Odlikuje jih izredno hitra rast in

končna višina okoli 15 do 20 m. Njihova

slaba lastnost je oblikovanje debla, zato te

rastline uporabljamo v vrtu kot posamično

rastoče rastline ali soliterje. Senčene paci-

prese ogolijo, toda iz takega dela izredno

težko ponovno odženejo. V živi meji so sen-

čene vsaj z dveh strani, od leve in desne

rastline v vrsti, zato ogolijo. Le redkim uspe

takšno živo mejo ohranjati v dobri kondiciji.

Kako ukrepamo, ko rastline
ogolijo
Kadar se nam zgodi, da živa meja ogoli, bo-

disi zaradi redkega obrezovanja, bolezni,

Vzdrževanje različnih sort kleka ali tise v zasaditvah domače živice

Rod Vrsta Sorta
Lahko 
vzdrževanje

Srednje zahtevno
vzdrževanje

Zahtevno 
vzdrževanje

Thuja occidentalis - x
occidentalis ‘Smaragd’ x
occidentalis ‘Columna’ x

Thuja occidentalis ‘Holmstrup’ x
Thuja plicata x
Taxus baccata x
Taxus baccata ‘Fastigiata’ x
Taxus x media ‘Hicksii’ x
Taxus x media ‘Hillii’ x

Ogolela živa meja

Ogolelost srebrnolistne lawsonove

paciprese je žal neizogibna, razen 

redkih izjem.

Starejše paciprese oblikujejo debla in

se počasi dvigujejo. Z rezjo jih ne bomo

pomladili.

Katero živico posaditi 
Izbira prave rastlinske vrste in sorte je klju-

čnega pomena. Med zimzelenimi iglavci

imata le dva rodova sposobnost obrašča-

nja iz že ogolelih poganjkov – to sta klek

(Thuja sp.) in tisa (Taxus sp.). Ostali iglavci,

kot so npr. paciprese (Chamaecyparis sp.),
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Rastline, primerne za zasaditev ob poškodovani živi mejiškodljivca, jo lahko pomladimo ali pa

predsadimo drugo rastlinsko vrsto. 

Pomladitev: Pomladitveno rez žive meje

nikoli ne opravimo na vseh straneh

hkrati. Izredno pomembno je, da to

opravimo postopoma v treh letih, če se

ne da, pa v dveh. Pomladitev moramo

opraviti v času intenzivne rasti rastlin in

zaradi poletnih vročin je najboljši čas

spomladi, preden rastline odženejo. Prva

močna rez se opravi ob strani. Kje odre-

žemo stranske poganjke je odvisno, koliko

je rastlina prerasla planirane meje (robnik,

pločnik, vrtno pot,...). Vedno pa dorežemo

še nekoliko dlje od načrtovanega mejnika,

saj bodo sicer prvi poganjki že segali čez.

Naslednje leto pomladimo drugo stran in

pozno poleti istega leta lahko pomladimo

živo mejo še po vrhu ali pa to rez opravimo

naslednje, tretje leto. Priporočljivo je rast-

line v času pomlajevanja škropiti in zalivati

s pripravkom bio plantella vita, da jih

okrepi in omili stres zaradi močne rezi,

hkrati pa pripravek pomaga rastlini k hi-

trejši obnovi in ozelenitvi. Ob dodatni negi

živice pa ne smemo izpustiti redne oskrbe

z gnojili, tako vsako zimo dodamo organ-

sko gnojilo plantella organik, na začetku

pomladi pa membransko gnojilo plantella

formula 365 za žive meje.

Predsaditev: Če je naša ogolela živa meja

iz paciprese, se lahko poslužimo druge

možnosti, ki izredno lepo popravi videz

naše živice – pred rastline posadimo drugo

rastlinsko vrsto. Lahko posadimo nizke li-

stopadne ali zimzelene grmovnice, ki pri-

krijejo prazne prostore in izredno

popestrijo vrtno zasaditev. Pred živo mejo

lahko posadimo nižje sorte češminov, med-

vejk ali kovačnik, ki bodo barvno in struk-

turno naredili veliko spremembo v vrtu. Če

nam čas in prostor dopuščata, pa lahko

pred poškodovano živico posadimo traj-

nice, ki s pestrostjo listov in široko barvno

paleto cvetov nudijo veliko možnosti za

skladno in estetsko rešitev ob meji.

To je le nekaj predlogov rastlin, ki so eno-

stavne za vzdrževanje. Lahko se uporabijo

tudi druge nekoliko bolj zahtevne rastline.

Pomembno je, da upoštevamo rastni pro-

stor in danosti rastišča, ki jih potrebujejo

novo zasajene rastline.

Redna nega živih mej predstavlja vsako-

letno enkratno do dvakratno obrezovanje.

Vsaka druga ali tretja rez mora biti nekoliko

nižja. Na ta način  rastlino sproti pomlaju-

jemo, da se na vrhu in ob straneh ne obli-

kuje gosti preplet vej, v notranjosti pa le

goli in tanki poganjki. V kolikor pa se nam

pri vzdrževanju le nekoliko zalomi ali pa je

na delu višja sila, pa še vedno lahko s po-

mladitvijo ali z drugimi rastlinami dopol-

nimo in saniramo nastalo poškodbo in

ponovno povrnemo naši živici lep videz.

Karin Bejo

Grmovnice Trajnice

Spiraea japonica ‘Little Princess’ Geranium sp.

Spiraea japonica ‘Glodflame’ Festuca sp.

Berberis thunbergii ‘Atropurpurea Nana’ Deschampsia caespitosa ‘Goldschleier’

Berberis thunbergii ‘Aurea’ Sedum hybridum / Sedum telephium

Buxus sp. Veronica sp.

Lonicera nitida Salvia sp.

Lonicera nitida ‘Maigrün’ Heuchera sp.

Potentilla fruticosa Alchemilla mollis

Pred živo mejo zasajene krvomočnice

lahko prikrijejo morebitno slabšo

razraščenost tise ob tleh. 

Greda s trajnicami je vedno pester

okras v vrtu, nekoliko višje trajnice pa

lahko skrijejo nepravilnosti ali osuške v

živici.

Primer predsajene žive meje. Če stara

živica ne bo negovana, je češmini ne

bodo mogli zakriti.
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Seme posejemo povprek po gredici in ga z grabljami rahlo zadelamo v tla. Po-

skrbimo za primerno vlago, da omogočimo kaljenje. Ko so rastline dovolj visoke

ali ko potrebujemo prostor za setev naslednje vrtnine, jih pokosimo. Pustimo jih,

da ovenijo, potem jih plitvo zadelamo v tla.

Rastline za zeleno gnojenje zemljo zaščitijo pred neugodnimi vremenskimi vplivi,

s svojimi koreninami prodirajo v spodnje plasti tal in na površje prinesejo mine-

rale in izprane hranilne snovi. Rahljajo in zračijo tla in tako izboljšujejo njihovo

strukturo, hkrati pa zemljo bogatijo s humusom, ki rastline oskrbi z dovolj hrane.

Rastline so zato močne in zdrave in bolj odporne na stres, kot so: neugodni vre-

menski pogoji in napadi bolezni ter škodljivcev. No, navsezadnje pa smo zaradi

njih bolj zdravi tudi mi, ker zaradi vrtnarjenja preživimo veliko časa na svežem zraku, na našem krožniku pa je raznolika in

zdrava zelenjava. 

Rastline za zeleno gnojenje: lucerna, inkarnatka, perzijska detelja, bela detelja, facelija, ajda, oljna redkev, bela gorjušica,

mešanica rastlin Biovrt.

Jerneja Petek, Semenarna Ljubljana

Rastline za zeleno gnojenje

Zelenjavni vrt
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Da zaščitimo mikroorganizme v tleh, moramo poskrbeti, da zemlja v vrtu ni nikoli gola,
izpostavljena soncu, dežju in vetru, ki uničujejo kakovost tal. Tla zaščitimo z zastirko, na
izpraznjene gredice pa sejemo rastline za zeleno gnojenje. Izberimo najprimernejše rastline, ki
hitro kalijo in rastejo ter v kratkem času naredijo veliko zelene mase, ki prekrije in zaščiti tla.

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.

S fotoaparatom ovekovečite
lepote svojih vrtov, da bodo
prijeten spomin in dokaz vaših
dosežkov. Če pa zanje prejmete
še nagrado, bo veselje v vrtu
večje.

Sodelujte v natečaju 
Naj naj dosežek 
Gaianov

S svojimi vrtnarskimi

fotografijami lahko

sodelujete v 10 rubrikah:

1 NAJ motiv uporabno-
okrasne zasaditve,

2 NAJ 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.članica Jelka Markač, Vrtojba
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Tukaj sta znameniti stavbi dvorec Legant in cerkev, kjer je bila

pokopana Veronika Deseniška. V bližini je eden največjih ko-

zolcev v Sloveniji (prireditveni prostor) in Braslovško jezero.

Prihod na prireditveni prostor bo okrog 10. ure z dobrodošlico

in toplo malico. 

Za doplačilo si bomo ogledali: Gain ekološki vrt, BIO park

Nivo, vrt  Rifnik Gorazda Maurerja, vrtnarijo Valner, Ekološko

kmetijo Mlinar v Škalah pri Velenju, Mozirski gaj in še marsi-

kaj.

Po povratku na prireditveni prostor nas bodo postregli s ko-

silom. Ob zabavnem ansamblu bomo plesali in peli do 18.30.

Cena po osebi: 46 EUR

Cena vključuje: avtobusni prevoz (najmanj 35 oseb), najem

prireditvenega  prostora, dobrodošlica, topla malica, kosilo,

zabavni ansambel, organizacija in vodstvo. 

Odhod avtobusov iz Murske Sobote, Maribora, Celja, Slovenj

Gradca, Novega mesta, Brežic, Ljubljane, Kranja, Nove Gorice,

Kopra in Postojne.

Cena programa z lastnim prevozom  27,00 eur.

Izpolnjeno prijavnico, s pripisom Gain piknik, pošljite na naslov: 

Turistična agencija AVANTURA, Slovenska cesta 40, 1000 Ljubljana. 

Za več informacij pokličite telefonsko številko 01/242 00 00 ali 01/242 00 01, 

lahko tudi zastopnika Stojana Rusa na 041/458 973, 

pošljete pa lahko tudi elektronsko pismo na info@avantura.si.

Gain piknik bo prazničen

Prijavnica za tradicionalni Gain piknik, sobota, 6. september 2014
Ime in priimek prijavljenca: 

Naslov (pošta, poštna številka): 

Telefon: 

Poleg sebe prijavljam še: ____________ odraslih oseb in/ali __________ otrok

Avtobusni prevoz: da ne

Iz kraja: 

�

Tradicionalni piknik članov kluba Gaia bo v soboto, 6. septembra 2014, na
prireditvenem prostoru pod kozolcem v Braslovčah (Savinjska dolina). Ker smo v Gainem
jubilejnem letu, bo srečanje tokrat še posebej veselo in praznično, kar je še razlog več, da se
nam pridružite. Vsi boste prejeli lepo darilo ob skupnem prazniku.

35avgust 2014

z vami
20 let
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Øt. kosov: ____________________
Kupon ni izplaœljiv v gotovini 
in je unovœljiv od 15. 7. do 15. 9. 2014.

Bio plantella gel proti polæem
1 L

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. 

–2
0 

%
Øt. kosov: ____________________
Kupon ni izplaœljiv v gotovini 
in je unovœljiv od 15. 7. do 15. 9. 2014.

Biotoll praøivo proti mravljam
300 gr"

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%

PLANTELLA TABS
gnojilo za balkonsko
cvetje
140 g

Vsebnost glavnih hranil
zagotavlja bujno
cvetenje, spodbuja
pravilen razvoj 
korenin in izboljøa
odpornost rastlin. -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. "

EFFECT INSEKTICID ZA OSE IN
SRØENE – AEROSOL, 400 ml

Kontaktni insekticid v spreju z
dokazanim uœinkom,
namenjen zatiranju os in
srøenov. Posebna formula
povzroœi takojønje uniœenje
mrœesa, deluje pa tudi
podaljøano in ohrani naø
prostor øe dolgo brez pikajoœe
nadloge.

-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. 7. do 15. 9. 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. 7. do 15. 9. 2014.

Effect insekticid za ose 
in srøene – aerosol

400 ml

Plantella cvet
3 L

Plantella cvet
1 L

–2
0 

%

Øt. kosov: ____________________
Kupon ni izplaœljiv v gotovini 
in je unovœljiv od 15. 7. do 15. 9. 2014.

"

  •

Bio plantella vrt
1 L

–2
0 

%

Øt. kosov: ____________________
Kupon ni izplaœljiv v gotovini 
in je unovœljiv od 15. 7. do 15. 9. 2014.

"

  •

Effect family protect 
repelent
100 ml

–2
0 

%

Øt. kosov: ____________________
Kupon ni izplaœljiv v gotovini 
in je unovœljiv od 15. 7. do 15. 9. 2014.

"

  •

Plantella specialno gnojilo 
za pelargonije

1 L

–2
0 

%

Øt. kosov: ____________________
Kupon ni izplaœljiv v gotovini 
in je unovœljiv od 15. 7. do 15. 9. 2014..

"

  •

Effect univerzalni insekticid
aerosol
400 ml

–2
0 

%
Øt. kosov: ____________________
Kupon ni izplaœljiv v gotovini 
in je unovœljiv od 15. 7. do 15. 9. 2014..

"

  •

–2
0 

%

Øt. kosov: ____________________
Kupon ni izplaœljiv v gotovini 
in je unovœljiv od 15. 7. do 15. 9. 2014.

–2
0 

%

Øt. kosov: ____________________
Kupon ni izplaœljiv v gotovini 
in je unovœljiv od 15. 7. do 15. 9. 2014.

Plantella cvet
1 L"

–2
0 

%

Øt. kosov: ____________________
Kupon ni izplaœljiv v gotovini 
in je unovœljiv od 15. 7. do 15. 9. 2014.

Bio plantella vrt
1 L"

–2
0 

%

Øt. kosov: ____________________
Kupon ni izplaœljiv v gotovini 
in je unovœljiv od 15. 7. do 15. 9. 2014.

Plantella specialno gnojilo 
za vse vrste trav

5 kg

"

–2
0 

%
Øt. kosov: ____________________
Kupon ni izplaœljiv v gotovini 
in je unovœljiv od 15. 7. do 15. 9. 2014.

Plantella tabs gnojilo 
za balkonsko cvetje

140 g
"

–2
0 

%

Øt. kosov: ____________________
Kupon ni izplaœljiv v gotovini 
in je unovœljiv od 15. 7. do 15. 9. 2014.

Effect insekticid za ose 
in srøene – aerosol

400 ml

"

–2
0 

%

Kateri: _______________ Øt. kosov: ___________
Kupon ni izplaœljiv v gotovini 
in je unovœljiv od 15. 7. do 15. 9. 2014.

Neopermin
100 g ali 1 kg

–2
0 

%

Kateri: _______________ Øt. kosov: ___________
Kupon ni izplaœljiv v gotovini 
in je unovœljiv od 15. 7. do 15. 9. 2014.

Effect insekticid za ose 
in sršene - aerosol
400 ml ali 750 ml

"

–2
0 

%

Kateri: _______________ Øt. kosov: ___________
Kupon ni izplaœljiv v gotovini 
in je unovœljiv od 15. 7. do 15. 9. 2014.

Effect veliki muholovec ali hiøni
muholovec z medom A4"

–2
0 

%

Kateri: ________________ Øt. kosov: ___________
Kupon ni izplaœljiv v gotovini 
in je unovœljiv od 15. 7. do 15. 9. 2014.

Bio plantella flora kenyatox,
verde 500 ml 

ali kenyatox verde 10 ml

"

–2
0 

%

Trgovec obvezno vpiøe ime izdelka in øtevilo kosov!
Kupon ni izplaœljiv v gotovini in je unovœljiv 
od 15. 7. do 15. 9. 2014. 
Ne velja za izdelke v akciji!

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. 7. do 15. 9. 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. 7. do 15. 9. 2014.

Bio plantella vrt
1 L ali 3 L"

–2
0 

%

Kateri: ________________ Øt. kosov: ___________
Kupon ni izplaœljiv v gotovini 
in je unovœljiv od 15. 7. do 15. 9. 2014.

Plantella cvet
1 L ali 3 L"

–2
0 

%

Øt. kosov: ____________________
Kupon ni izplaœljiv v gotovini 
in je unovœljiv od 15. 7. do 15. 9. 2014.

Bio plantella vita
500 ml"

, 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.
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1. dan, 20. sept 2014: LJUBLJANA – CELJE –MARIBOR – TRAKOŠČAN –
VARAŽDIN - MEDŽIMURJE 
Predvidoma ob 6.00 uri odhod avtobusa iz Ljubljane, mimo Celja in Slovenskih Konjic

do ROGAŠKE SLATINE in ogled PAVILJONA KAKTEJ z okoli 5 000 kaktusov, last 

domačina Zvonka Čoha, nato dvorca in parka TRAKOŠČAN. Ogled pokopališča v

VARAŽDINU in VRTNIC v vrtnariji JELENE IN SIMONA ŠKORJANEC v NOVEM SELU 

PODRAVSKEM, v podjetju VIRAG. Nastanitev v hotelu na podeželju, večerja in nočitev.

2. dan, 21. sept 2014: DONJA BISTRA - ZAGREB – SLOVENIJA 
Obisk podjetja EXOTIC KING v Donji Bistri, kjer gojijo 50 vrst eksotičnega sadja in ze-

lenjave. Sledi vožnja v ZAGREB, turistični peš ogled znamenitosti centra. Popeljali se

bomo v NOVI ZAGREB, na JARUN, mimo zagrebške DŽAMIJE in novozgrajene ARENE,

ogled pokopališča MIROGOJ, parka MAKSIMIR in BOTANIČNEGA VRTA ZAGREB. Za

konec še obisk ZASEBNEGA VRTA v okolici Zagreba ter vožnja domov.

CENA POTOVANJA NA OSEBO JE: 128 € (minimum 35 plačanih potnikov)

in 120 € (minimum 40 plačanih potnikov)

V CENO POTOVANJA JE ZAJETO: avtobusni prevoz, cestnine in takse, polpenzion,

vstopnine, ddv in vodstvo ter organizacija potovanja. Doplačilo: Enoposteljna soba 14 €.

3737

Z Gaio v Medžimurje in Zagreb
ODHOD: sobota, 20. in 21. september 2014

PRIJAVE IN INFORMACIJE najkasneje do 5. 9. 2014 na KOMPTUR, D.O.O. CELJE,

Glavni trg 9, 3000 Celje, tel. 03 4900125, faks 03 4900127, gsm 051 336090, 

e-mail: info@komptur.com in Komptur, d.o.o., PE Laško, Trg svobode 8, 3270 Laško, 

tel. 03 7338950, faks 03 7338956 e mail : lasko@komptur.com

avgust 2014

20
 %

20
 %

20
 %

ov!

20
 %

ŽALEC, Stara OŠ v Veliki Pirešici, Velika Pirešica 1

22. avgust, ob 17. uri, plačljivo (vstopnina za člane Kluba Gaia: 
5 EUR, za ostale: 10 EUR), Igor Škerbot, Poletna opravila v vrtu in 

načrt za jesenski vrt

12. september, ob 17. uri, plačljivo (vstopnina za člane Kluba Gaia: 
5 EUR, za ostale: 10 EUR), Davor Špehar, Obiranje in shranjevanje sadja

GORNJA RADGONA, na sejmu Agra:
� za vrtičkarje nedelja, 24. avgust  v dvorani 4

15.00 Vzorčni Gain ekološki vrt za 4-člansko družino, Loreta Vlahović

16.00 Projekt Samooskrbni vrtovi v Sloveniji in spletna aplikacija 

NAREDIVRT.SI, Davor Špehar

� za sadjarje, vinogradnike ter kmete: pridelovalce krompirja, plodovk,
zelja, čebule, za družinske kmetije, za samooskrbo…
nedelja, 24. avgust v dvorani 5
16.00 Organsko gnojenje pri vinogradnikih in sadjarjih ter vplivi na donos

in kvaliteto, Igor Prša

ponedeljek, 25. avgust v dvorani 3
15.00 Pomen organskega gnojenja pri pridelovanju vrtnin in vpliv na donos 

in kvaliteto, Igor Prša

24. avgusta 2014 je na sejmu GAIN DAN 
s strokovnim vodenjem po vzorœnem vrtu!

Delavnice Kluba Gaia:

Člani so darovali Gaio za rojstni dan naslednjim
novinkam: Helena Šenica, Dolenjske Toplice

z vami
20 let
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Vrtna trata
Trato v avgustu zalivamo približno dvakrat na teden, na 1 m2 porabimo okoli 10 l

vode. Idealno je, da so tla pod travno rušo mokra do globine 7 do 10 cm.

V zgodnji jeseni po trati potrosimo sredstvo za uničevanje mahu plantella proti

mahu, počakamo, da mah propade in odmrli del odstranimo z zelenice. 

Septembra travo preluknjamo z vilami ali vertikulirno kosilnico, ki si jo lahko

sposodimo v večjih vrtnih centrih. Po trati potresemo plantella izbrane kremenove

peske in v tem letu še zadnjič pognojimo s plantella specialnim gnojilom za vse vrste

trav. 

Če smo spomladi trato pognojili z membranskim gnojilom plantella formula 365 za

travo, dognojevanje ni več potrebno.

Prazna mesta, ki so v poletnem času nastala v travi, dosejemo z izbranimi travnimi

mešanicami plantella. To naredimo v sredini septembra.

Več o jesenski setvi trave si preberite v rubriki Strokovnjak svetuje.
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Zelenjavni vrt
V zelenjavnem vrtu okopavamo, zalivamo in skrbimo za zastiranje tal. 

Paradižniku tedensko dodajamo plantella kalcijevo listno gnojilo preko listov.

Tako preprečimo črnenje na dnu ploda. Proti krompirjevi plesni še vedno redno

tedensko krepimo z naravnim pripravkom na osnovi sojinega lecitina bio

plantella super-f. 

Če na paradižniku opazimo sive oz. rjave liste, ki se sušijo, jih odstranimo in

paradižnik poškropimo s fungicidom vivera quadris (1 ml / 1 l vode / 10 m2), ki

ima zelo kratko karenco (3 dni).

Pri visokem paradižniku odstranimo vrh, saj s tem plodovi normalno dozorijo.

Zoreč paradižnik, kumare, ohrovt, kitajsko zelje in ostale vrtnine še vedno vsakih

10 dni dognojujemo s tekočim organskim gnojilom bio plantella vrt, ki so mu

dodane koristne morske alge.

Konec avgusta pričnemo s setvijo motovilca, prezimne špinače. Tla pred setvijo

obogatimo z organskim gnojilom v obliki granul bio plantella nutrivit univerzal.

Več o zimskih solatah si preberite na str. 16 in 17.

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. Odlično je obstojen v vseh vremenskih razmerah

in biološko razgradljiv, kar pomeni, da nima negativnega vpliva na okolje.

38 www.klubgaia.si

Vinska trta
Več o ukrepanju proti boleznim pred trgatvijo si preberita v članku dr. Rusjana na str.

23. V avgustu se posvetimo tudi pripravam na trgatev, pregledamo posode, kadi in

drugo opremo, da trgatev poteka brez težav.

Jeseni po trgatvi pod trto uničujemo plevele, takrat ukrepamo s pripravkom vivera

touchdown (50 ml / 3 - 4 l vode / 100 m2). Sredstva se ne sme uporabljati v

vinogradih, mlajših od štirih let.

do 17.00 od 18.00 

do 12.00 od 13.00 

do 10.00 od 11.00 

do 10.00 od 11.00 

do 18.00 od 19.00 

do 12.00 od 13.00 

do 14.00 od 15.00 

do 11.00 od 12.00 

do 12.00 in od 19.00 

do 16.00

do 10.00 od 11.00 

do 18.00 

od 18.00 

do 12.00 od 13.00 

od 13.00 

do 8.00 od 9.00 
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Plantella TABS za balkonske rastlin
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Sadovnjak
Več o delu v sadovnjaku si preberite v članku na

str. 24 in 25.

V vročem poletju se rade pojavijo pršice, proti

katerim ukrepamo s pripravkom vivera vertimec

(1ml / 1 l vode / 10m2), pozorni smo na karenco.

Običajno škropimo po obiranju.

Pred sajenjem jagod površino, kjer boste sadili

jagode, pognojite z organskim gnojilom v obliki

granul bio plantella nutrivit univerzal.

V avgustu sadite mlade (letošnje), dobro

ukoreninjene poganjke jagod iz živic. 

Ob sajenju jagod dodajte v  sadilno jamo dve

pesti plantella univerzalne vrtne zemlje za boljše

ukoreninjanje.

Okenske in balkonske rastline
Balkonsko cvetje enkrat ali dvakrat tedensko dognojimo z visoko

kakovostnim gnojilom za cvetoče rastline plantella cvet, ki z

dodanimi vitamini spodbudi bujnejše cvetenje.

Za zelene strukturne rastline uporabite gnojilo plantella list, ki

ima prilagojena hranila zelenim rastlinam.

Za dognojevanje je zelo praktično gnojilo v obliki šumeče tablete

plantella tabs za balkonsko cvetje (1 tableta zadostuje za 10 l

vode).

Če so listne žile surfinij, petunij, milijon zvončkov zelene, med

njimi pa list porumeni, jim primanjkuje železa, zato jih redno

tedensko dognojujte s plantella specialnim gnojilom za surfinije,

ki vsebuje tudi železo.

Če je rastline poškodoval hujši naliv, toča ali veter, jih obrežimo do

zdravih delov.

Zemljo zrahljamo, nato pa rastline poškropimo z naravnim

vitaminskim kompleksom in stimulatorjem rasti bio plantella vita. 

Ko se nanos posuši, jih zavarujemo s pripravkom vivera quadris (1

ml /1 l vode/10 m2), ki jih varuje pred glavnimi boleznimi.

Da škodljivce čim prej opazimo, v korita namestimo nove

atraktivne bio plantella rumene lepljive ploščice v obliki metuljčka.

Če rumenijo spodnji listi, je lahko prišlo do pojava koreninske

gnilobe. Ob prvem pojavu vodi za zalivanje dodamo pripravek

vivera proplant (30 ml / 10 l / m2).

V  vročih avgustovskih dneh se na balkonske rastline pogosto

naselijo pršice. Prepoznamo jih po pajčevinasti prevleki na spodnji

strani listov, bledih in izsušenih listih ter skopih poganjkih. Ob

prvem pojavu ukrepamo s pripravkom vivera vertimec

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

�

Okrasni vrt
Ob koncu poletja in hudi vročini je pravi čas tudi za striženje živih mej iz iglavcev. Kisloljubne rastline ob koncu poletja

(rododendroni, azaleje, spomladanske rese,…) sadimo v plantella specialno zemljo za rododendrone, ostale pa v plantella

specilano zemljo za okrasne rastline. Za lepši videz trajnic je priporočljivo, da sproti odstranjujemo odmrle liste, stebla in

cvetove. V septembru začnemo saditi okrasne čebulnice. Vrtnice ob koncu poletja še zadnjič pognojimo s plantella specialnim

gnojilom za vrtnice. S plantella specialnim gnojilom za okrasne rastline pognojimo tudi okrasne grmovnice in drevesa.

Uši na okrasnih rastlinah zatiramo s pripravkom na osnovi naravnega piretrina

bio plantella flora kenyatox verde.

Praktična rešitev za plevel med tlakovci, zidovi in drugimi nedostopnimi površinami 

je uporaba herbicidnega pripravka plantella total-r,

ki je že pripravljen in se uporablja nerazredčen. 

Hoste, ostrožniki in dalije so prava 

poslastica za polže, a jih zanesljivo 

ustavimo ob tem z najbolj učinkovitimi 

peletami za zatiranje polžev 

bio plantella arion +.

Sobne rastline
Za gnojenje sobnih rastlin z zelenimi listi

uporabite gnojilo plantella list, ki je obogateno

tudi z 11 vitamini.

Za gnojenje vijolic in drugih cvetočih sobnih

rastlin uporabimo gnojilo za cvetoče rastline

plantella cvet, ki z dodanimi vitamini spodbudi

bujnejše cvetenje.

Sobne rastline umaknemo iz neposrednega

žgočega sonca in jih pazljivo, redno zalivamo.

V suhem in vročem poletju skrbimo za dnevno

pršenje po listih.
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