
POMLAD
VRTNARJENJE Z 

OTROKI

POLETJE
PRAVILNO 

ZALIVANJE RASTLIN

JESEN
USTREZNO SAJENJE

ZIMA
DEJAVNIKI STRESA  

ZA ZELENE RASTLINE

BREZPLAČNI
IZVOD

MAGAZIN
REVIJA 

NAČRTOVANJE

USTVARJANJE

VRTNARJENJE

ZA VAŠE

VRTNARSKO 
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TAKOLE GRE

TREND
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ZELENJAVNI VRT
5 
POSEBEN PRISPEVEK 
Najpomembnejša opravila

6 
PRIDELAVA ZELENJAVE 
Kaj je treba upoštevati

7 
VZGOJA SVEŽIH  
ZELIŠČ DOMA

8 
NASVETI ZA GOJENJE 
PARADIŽNIKOV 
Kako zagotoviti bogat pridelek

10 
VISOKA GREDA 
in sajenje

POMLAD
13 
LEDENI MOŽJE
Star kmečki običaj

14 
PRESAJANJE RASTLIN 
Enostaven korak, ki veliko pomeni

16  
VRTNARJENJE Z OTROKI 
Moja prva gredica

18  
KAKO USTVARITI DIŠEČ VRT

19  
OBREZOVANJE VRTNIC
Enostavno

POLETJE
21 
ZAŠČITITE ČEBELE  
IN METULJE 
Ustrezne rastline za posamezne žuželke

22 
KAKO NAJ ZALIVAM SVOJE 
RASTLINE, KO SEM NA 
POČITNICAH?

24 
ZAŠČITA RASTLIN PRED 
ŠKODLJIVCI 
Na naraven način

25 
VROČE IN SUHO 
Skrb za vrt med vročim poletjem

POSEBNO 
POGLAVJE
O TRATI
27 
ENOSTAVNO 
Gnojenje trate

28 
KOŠNJA TRATE 
Najboljši nasveti in triki za zdravo 
trato

30 
NEGA TRATE 
Čez vse leto

VRTNARJENJE 
ČEZ VSE LETO

POMLAD, POLETJE, 
JESEN ALI ZIMA: 
NA VRTU JE VEDNO 
VELIKO DELA. PODJETJE 
METROB D.O.O. JE 
VAŠ ZVESTI PARTNER, 
KATEREGA EDINI CILJ JE, 
DA BI PRAV VSAK DAN 
LAHKO UŽIVALI V SVOJI 
ZELENI OAZI. S TEM 
CILJEM V MISLIH NAŠA 
REVIJA COMPO MAGAZIN 
VSEBUJE NEŠTETO NAS-
VETOV IN PREDLOGOV, 
DA BO DOBRO USPEVALO 
PRAV VSE VAŠE ZELENJE, 
OD TRATE DO ZELENJA-
VE. UPAMO, DA BOSTE 
V BRANJU UŽIVALI IN DA 
BO VAŠE VRTNARSKO 
LETO USPEŠNO!

VAŠ METROB D.O.O.

VRT NA 
SPLETU, 
24/7
WWW.COMPO.SI 

WWW.METROB.SI

JESEN
37 
KAKO USTREZNO 
SKRBETI ZA 
TRAJNICE

JESEN
33 
KORISTNE  
ŽUŽELKE V HLADNI 
SEZONI 
 

34 
ENOSTAVNO  
IN USTREZNO 
Sajenje

36 
HORTENZIJE 
Vse, kar morate vedeti

ZIMA
39 
USTREZNO OBREZO-
VANJE DREVES 
 

40 
NAJVEČJI DEJAVNIKI 
STRESA ZA ZELENE 
RASTLINE

42 
KAKO KUPITI 
BOŽIČNO DREVO 
In skrbeti zanj

44 
NAJBOLJŠI NASVETI 
ZA IGLAVCE, KI IZGU-
BLJAJO IGLICE

45 
SAJENJE  
NA BALKONU 
Pozimi

46 
AGRUMI 
Najboljši način za prebujanje 
iz zimskega spanca
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1  Napolnite zabojčke za sejanje: 

Če se odločite za njihovo uporabo, uporabite le 

čiste zabojčke, v katerih ni mikrobov, za sejanje pa 

uporabite substrat z nizko vsebnostjo soli.

 Preverite semena: 

Sveža semena zagotavljajo najboljše kalitvene 

rezultate. Uporabite pa lahko tudi semena, ki so 

vam ostala od prejšnjega leta, če ste jih le shranili 

na suhem mestu, zaščitenem pred zmrzaljo.

 Dejavnost prsti: 

Če zemljo obrnete, zrahljate,ali jo preorjete s kultivatorjem in jo nato zravnate, boste zelenjavno 

gredo ustrezno pripravili na sejanje. Odstraniti je treba tudi koreninice in kamenčke. Dobra stran: 

takšna obdelava zemljo izsuši in segreje, kar sta dva pomembna pogoja za dobro rast rastlin. Na 

ta način se spodbudi tudi mikrobna dejavnost tal, tj. razkrajanje in pretvarjanje odmrlih organskih 

snovi, kot denimo listov in koreninic, za kar poskrbijo organizmi, ki živijo v prsti. Druga prednost je 

tudi, da ta postopek upočasni rast plevela. K spodbujanju dejavnosti tal v tej fazi lahko pripomo-

rejo tudi gnojila.

 Ločite rastline: 

Takoj, ko bodo klični listi dobro razviti, poganjke ločite. To je 

pomembno zato, da povečate razdaljo med rastlinami, kar 

zmanjša tveganje za nastanek glivičnih okužb.

 Sadike: 

Dobro razvite rastline se nato posadi v pripravljeno gredico. 

Če obstaja nevarnostpozno spomladanske zmrzali,morate 

mlade poganjke pred zmrzaljo zaščititi s prekrivno folijo ali 

netkanim materialom.

 Skrb za zelenjavno gredo: 

Do pobiranja pridelka je treba zelenjavo 

in zelišča redno zalivati in gnojiti. Zemljo 

je treba redno tudi grabiti in iz nje 

odstranjevati plevel. Tudi redno odstran-

jevanje škodljivcev prepreči škodo, ki bi 

jo slednji lahko povzročili ob glodanju 

vašega pridelka, in zagotavlja bogat 

pridelek.

 Zaščitite sadike: 

Če se odločite za sejanje med februarjem in kon-

cem aprila, bo najbolje, če zabojčke hranite pod 

steklom. Semena enostavno posejte v pripravljene 

zabojčke za sejanje. V vlažnem substratu se 

bodo pri temperaturi približno 20°C kmalu razvile 

sadike. 

 Sejanje na prostem: 

Sejanje na prostem je mogoče od 

konca marca dalje, kar je odvisno od 

občutljivosti rastlinske vrste. S sejanjem 

zelišč in zelenjavnih sort, ki imajo rade 

toplo vreme, počakajte vsaj do sredine 

maja oziroma, do ledenih mož.

NAJPOMEMBNEJŠA OPRAVILA 
V ZELENJAVNEM VRTU

K sreči gojenje zelenjave na lastnem pragu ni nič težkega, poleg tega pa 
boste za trud nagrajeni z okusnimi pridelki po samo nekaj tednih.  

Preberite praktične nasvete za dober začetek vaše zelenjavne grede.

ZELENJAVNI 
VRT

Posebno

POSKRBITE 
ZA USTREZNE 
TEMELJE

SKRBNA NEGA 
ZAGOTAVLJA, DA 

BODO VAŠE 
RASTLINE BOGATO 

OBRODILE

SEJANJE – 
VSE JE 

ODVISNO 
OD PRAVEGA 

ČASA
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 Pravi čas za sejanje zelišč 

Najprej dobra novica: ko pride do vzgajanja zelišč, je pravi trenutek ključnega pomena. Na prostem jih 

lahko posejete od pomladi do poznega poletja. V stanovanju pa lahko zelišča posejete kadar koli. Zapom-

nite si le, da lahko od novembra do januarja pričakujete šibkejšo rast zaradi nižjih temperatur in manjše 

količine sonca. Mlade rastlinice postavite na zelo sončen prostor, npr. na okensko polico. Rastlinjak bi bil 

še boljša ideja.

Napolnite 
lonček za rože
Cvetlični lonček ali 
pladenj za sejanje 
do roba napolnite 
s prstjo za sejanje. 
Nato jo enakomer-
no razporedite in 
narahlo pritisnite 
navzdol.

Pokažejo se 
prvi poganjki
Prvi poganjki se bodo pokazali 
po približno 8 do 14 dneh, kar je 
odvisno od vrste rastline. Sedaj 
morate rastline premestiti na 
zelo svetel prostor. Pozor: zelišča 
se ne morejo spopadati z žgočim 
soncem v sobah, ki so obrnjene 
proti jugu!

Posejte semena
Semena enakomerno 
razporedite. Semen 
ne smete posaditi 
preblizu skupaj. Po tem 

semena pokrijte s tanko plastjo prsti in 
pritisnite navzdol s hrbtno stranjo dlani 
ali z majhnim rezilom. Semena nekoliko 
navlažite z razpršilko ali nežnim curkom 
vode.

Posadite poganjke
Ko na poganjkih zraste prvih 
nekaj listkov, jih je treba 
obrezati, če so pregosti. Če 
jih nameravate posaditi v 
vrt ali v lonček, je zdaj za to 
pravi čas. Odstranite 
pokrov in poskrbite, 
da bodo sadike dovolj 
navlažene. 

Pokrijte lonček za rože
Pokrijte pladenj s pokrovom in ga 
namestite na toplo (20- 22 °C), 
da bodo imela semena na voljo 
optimalne pogoje za kaljenje. Ne-

koliko jih zalijte, ko 
se prst posuši.

Zalijte in 
pognojite rastlino
Redni dodatni odmerki hranilnih 
snovi v obliki gnojila zagotavljajo 
optimalno rast. Še posebej po-
memben je dušik. Fosfat spodbuja 
rast korenin, kalij pa krepi tkivo in 
zagotavlja dobro odpornost. Polno 
aromo bodo razvila le zdrava 
zelišča – o tem se boste lahko 
prepričali na končnem rezultatu!

Zelenjava, ki prihaja naravnost z 
vašega vrta, je polna vitaminov 
in naravnost odlična. Kako 
pa se sploh lotiti priprave 
zelenjavnega vrta, in kakšna 
zelenjava je primerna za takšen 
podvig? Podobno kot pri 
mnogih rečeh je tudi tu pozorno 
načrtovanje ključnega pomena. 
Najprej razmislite o velikosti 
svojega zelenjavnega vrta in 
načrtujte, kako boste razdelili 
gredice. Če je postavitev 
fiksna, morate razmisliti, 
katere sorte bi radi posadili v 
prihodnje in koliko prostora 
bodo potrebovale. Ko izbirate 
zelenjavo, morate razmisliti o 
lastnostnih rastlin, njihovem 
rastju in zorenju. S pomočjo 
naslednjih nasvetov bo vzgoja 
lastne zelenjave enostavnejša. 
Veste, kaj je najboljši del? 
Nagradil vas bo bogat pridelek.

1 COMPO SANA 
Substrat za setev in 

zelišča

Visokokakovosten 
substratza sajenje, 

prilagojen potrebam 
zelišč, sadik in vseh 

mladih rastlin

 Vsaka v svojem tempu 

V splošnem razlikujemo med glavnimi poljščinami, ki 

rastejo počasi in jih je zato treba posaditi najprej, in 

zgodnjimi ali poznimi poljščinami, ki rastejo mnogo hitreje. 

Med glavne poljščine spadajo paradižniki, krompir, korenje, 

kumarice in čebula. Špinača, solata in redkvice so zgodnje 

poljščine, motovilec, cvetača, koleraba in kodrolistni ohrovt 

pa so pozne poljščine.

 Dobri sosedje 

Iste sorte ptiči vkup letijo. To pa ne velja nujno za rastline. 

Hranilne snovi v zemlji se porabijo mnogo bolje, če skupaj 

posadite rastline z različnimi potrebami po hranilnih 

snoveh. Prepričajte se, da boste skupaj posadili rastline 

s srednje veliko potrebo po hranilnih snoveh in tiste, ki 

potrebujejo veliko ali malo hranilnih snovi.

Rastline, ki potrebujejo 
malo hranilnih snovi: 
pritlikavi francoski grah (mali provansalec), zelena solata, 

motovilec, redkev, špinača, čebula.

Rastline, ki potrebujejo 
srednje veliko količino hranilnih snovi: 
endivija, koleraba, por, blitva, korenček, paprika, plezajoči 

francoski grah.

Rastline, ki potrebujejo 
veliko hranilnih snovi: 
vse sorte velikega zelja, buča, rabarbara, kumara, krompir, 

paradižnik, bučka.

 Ustrezna nega zagotavlja, 
da bodo vaše rastline bogato obrodile 

Ko boste pripravili zelenjavni vrt, boste kmalu lahko obirali 

prve sadove svojega dela, če zanj primerno skrbite. Večina 

rastlinskih sort za uspešno in zdravo rast potrebuje le 

nenehno vlažno in dobro prezračeno prst ter uravnoteženo 

količino hranilnih snovi. Redno pa jih je treba tudi orati, 

zalivati in gnojiti. Še zlasti gnojenje je izjemno pomembno 

za zdrav razvoj rastlin. Ker rastline med rastjo srkajo veliko 

hranilnih snovi iz zemlje, jim zagotavljajte uravnotežen 

dovodhranilnih snovi in si pri tem pomagajte z gnojili, ki so 

posebej prilagojena za potrebe vašega pridelka.

Kot vse sadje in zelenjava so tudi zelišča, ki ste jih 
pravkar nabrali na lastnem vrtu, najboljša. Preden 
začnete saditi zelišča, pa se morate odločiti glede 
nečesa pomembnega: bi jih raje posejali sami ali 
pa nameravate kupiti že posajene sadike? Če želite 
zelišča vzgojiti sami, boste potrebovali nekoliko 
potrpljenja, obenem pa boste lahko uživali v celotnem 
postopku rasti. Vzgoja zelišč je otročje lahka, če si le 
zapomnite nekaj pomembnih nasvetov. 

VZGOJA 
SVEŽIH 
ZELIŠČ 
DOMA

KAJ SI MORATE 
ZAPOMNITI PRI

PRIDELAVI 
ZELENJAVE

1 COMPO BIO Univerzalno 
dolgotrajno gnojilo

Univerzalno BIO gnojilo za vse 
vrste vrtnih rastlin z dolgotrajnim 
učinkom, ki traja do 5 mesecev

2 COMPO BIO Univerzalen substrat

Substrat za sajenje brez šote za 
vse sobne rastline, zelenjavo, sadje 
in zelišča, ki že vsebuje začetno 
gnojilo, ki učinkuje do 5 tednov

1

2
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 Redno zalivanje 

Paradižniki za zdravo rast 

potrebujejo neprekinjeno oskrbo z 

vodo. Preveč ali premalo vode lahko 

poškoduje sadeže in samo rastlino. 

Kot pri večini stvari v življenju je 

tudipri zalivanju paradižnikov treba 

najti pravilno ravnovesje. Pomemb-

no je, da jih zalivate od spodaj in 

ne od zgoraj! Tako boste preprečili 

nastanek glivičnih bolezni.

 Zaloga hranilnih snovi za čudovito  
aromatične sadeže 

Paradižniki potrebujejo veliko hranilnih snovi. Na ta 
način se namreč uravnava zaloga vode v rastlini, 
okrepijo pa se tudi celične stene, zaradi česar se 
poveča odpornost rastline proti boleznim. S pomočjo 
posebnih gnojil za paradižnike lahko enostavno in 
varno poskrbite, da bodo vaše rastline dobile hranilne 
snovi, ki jih potrebujejo.

 Odstranjevanje stranskih 
poganjkov pospeši 
tvorbo plodov 

Mlade stranske poganjke je treba redno ods-

tranjevati z listnih osi, da rastlina svojo energijo 

nameni ustvarjanju plodov. Zelo mehke sveže 

poganjke lahko enostavno odstranite z nohti. Če 

so poganjki starejši in trši, pa uporabite oster 

nož. Konec avgusta obrežite vrh paradižnika, nad 

zadnjim cvetnim koškom pa pustite rasti en list.

 Kako hitro opaziti 
listno pegavost  
in rjavo gnilobo 

Rastline paradižnikov pogosto napadeta listna 

pegavost in rjava gniloba. Na listih se pojavijo 

sivozelene pikice, ki pozneje postanejo rjave in 

se hitro širijo. Tudi na sadežih se pozna okužba: 

na njih se pojavijo rjavi madeži, meso pod njimi 

pa postane trdo. Obolele dele rastline čim prej 

odstranite, na paradižnik pa nanesite izdelek za 

zaščito rastline. 

KAKO DO 
BOGATE LETINE 

Ni ga čez okus doma 
pridelanih paradižnikov! 
Rdeče kroglice, ki so 
polne hranilnih snovi 
lahko gojite na vrtu ali 
pa na balkonu oz. terasi. 
Na tem mestu smo vam 
pripravili pet najpo-
membnejših nasvetov 
za gojenje paradižnikov, 
ki bodo bogato obrodili 
vse do jeseni.

NASVETI 
ZA NEGO 
PARADIŽNIKA  

KULINARIČNI NAMIG

PARADIŽNIKOVA IN 
ŠPINAČNA PITA

Paradižniki in špinača, ki ste jih nabrali 

na vrtu, bodo popolna osnova za okusno 

zelenjavno pito. Preizkusite naš recept, 

gotovo vam bo všeč.

• 225 g listnatega testa

• 15 češnjevih paradižnikov

• 500 g sveže špinače

• 1 strok česna

• 2 šalotki

• 4 jajca

• 100 ml smetane

• sol, poper, muškatni orešček

• 4 žlice olivnega olja

• nekaj vejic bazilike

ČAS PRIPRAVE: 55 MINUT

Pekač za pito namastite z malo olivnega 

olja, razvaljajte listnato testo na velikost, 

ki bo malce večja od pekača, in ga 

namestite v pekač tako, da bo s testom 

prekrit tudi rob pekača. Operite špinačo, 

jo ožemite in odstranite stebla. Češnjeve 

paradižnike in česen prerežite na pol, 

nato pa na kocke narežite šalotke. 

Segrejte olivno olje v ponvi in na hitro 

prepražite šalotke ter česen, dodajte 

špinačo in nadaljujte s kuhanjem, dokler 

ne oveni. Počakajte, da se nekoliko 

ohladi, nato pa jo skupaj s paradižniki 

razporedite po testu. Jajce stepite skupaj 

s smetano, nato pa mešanico dobro 

začinite s soljo, poprom in muškatnim 

oreščkom. Jajčno mešanico prelijte čez 

špinačo in paradižnike. 25 minut pecite 

v ventilacijski pečici pri temperaturi 

160 °C. Nato s stebla odstranite liste 

bazilike in jih potresite po piti.

1

2
 Paradižniku zagotovite 
oporo 

Če je vaš paradižnik že zrasel do 

zavidljive višine, lahko rastlino 

podprete s pripomočkom za 

vzpenjanje, da se ne bi upogni-

la. Uporabite lahko paličice za 

paradižnike, izdelane iz lesa, plastične mase 

ali bambusa, ali pa spiralne paličice, mreže 

ali podporne letve. Rastlino pritrdite z vlakni iz 

ličja ali s posebnimi sponkami za pritrditev. 

3

4

51 COMPO BIO Substrat za plodovke (brez šote)
Poseben bio substrat za sajenje in gojenje vseh 
zelenjavnih kultur s 100 % naravnimi sestavinami 
v skladu z organskimi predpisi ES

2 COMPO BIO Dolgotrajno gnojilo za plodovke
Edinstveno, popolnoma organsko naravno gnojilo za 
plodovke in gomoljnice takojšnjim in dolgoročnim 
učinkom

3 Rasti VRT gnojilo
Rasti VRT je gnojilo z 2 – 3 mesečnim delovanjem, 
ki zmanjšuje potrebe po količini in številu gnojilnih 
obrokov, znižuje izgube hranil s spiranjem in 
izhlapevanjem ter zagotavlja enakomerno rast  
rastlin in izenačene, debelejše plodove

1

3

2
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POSTAVITEV  
VISOKE GREDE IN

Visoka greda popestri prav 
vsak vrt in celo nekatere 
balkone, poleg tega pa vam 
nudi številne prednosti: ko 
boste skrbeli za rastline, vas 
ne bo bolel hrbet, zelenjava 
in zelišča pa bodo uživali v 
temperaturi na višjih legah in v 
prednostih dobre prsti. Visoke 
grede pa tudi voluharjem in polžem 
preprečijo, da bi stegovali svoje šapice 
(ali telesca) po vašem pridelku. Če želite, 
da pridelek dobro uspeva, so dobri temelji 
bistvenega pomena. Tukaj lahko izveste, kako 
postaviti visoko gredo.

COMPO BIO  
Vrtni kompost

Kakovosten kompost 
brez šote, je popoln za 
drugi sloj visoke grede.

COMPO BIO  
Substrat za visoke grede

S posebno visoko 
vsebnostjo humusa in 
originalnim dodatkom 

COMPO GUANO 
zagotavlja popolno oskrbo 

s hranili za rastline v 
visokih gredah.

COMPO BIO Univerzalno 
dolgotrajno gnojilo

Gnojilo, ki omogoča 
močno rast in bogato 
letino. Tla se zrahljajo 

zaradi posebne 
zmogljivosti shranjevanja 

vode peletov, ki jih 
vsebuje gnojilo.

SAJENJE 
RASTLIN 
VANJO

 Sloji v visoki 
gredi 

Vaša visoka greda bo sestavljena 

iz različnih plasti: polnilni mate-

rial sestavljajo opilki, kompost 

in substrat.Različne strukture 

materiala zagotavljajo zračenje 

visoke grede in optimalno zalogo 

hranilnih snovi. Še pomembneje 

pa je, da rastline zaradi višje 

temperature in višje vsebnosti 

vlage na dvignjenih področjih 

uspevajo bolje. 

 Priprava visoke grede 

Za visoko gredo lahko kupite vnaprej pripravljene komplete ali pa jo postavite 

sami. Preden začnete z delom, pa morate izbrati lokacijo, kamor jo boste names-

tili. Predlagamo vam, da izberete prostor na južni strani da bi tako kar najbolje 

izkoristili sončno svetlobo. Evro palete so kot nalašč za postavljanje 

visokih gred. Če se želite prepričati, da bo les uspešno kljuboval slabim 

vremenskim razmeram, vam priporočamo, da na letvice nanesete 

zaščitni premaz.Z dvema nosilcema v vsakem kotu privijte palete 

skupaj, da bodo zgornje strani obrnjene navznoter. Če v vsakega od 

kotov privijete dva dolga vijaka, bo vaša visoka greda še bolj stabilna. 

Resnično je pomembno, da na tla visoke 

grede namestite nerjavno, gosto mrežo, 

da se voluharji ne bodo mogli prekopati 

skoznjo. Nato notranji del (ne pa tudi 

tal!) obložite s folijo za ribnike. To boste 

najlaže opravili z električnim žebljalni-

kom. Folija zagotovi, da zemlja in vlaga 

ostaneta v visoki gredi, obenem pa tudi 

ščiti les pred gnitjem.

EVRO PALETE 
SO KOT NALAŠČ 

ZA GRADNJO 
VISOKIH GRED.  Sajenje v visoko gredo 

Ker je v visoki gredi za rastline tako dobro poskrbljeno, 

jih lahko posadite bolj skupaj, kot bi to lahko storili na 

gredici. Enostavno posadite sorte rastlin, ki so vam všeč! 

Priporočamo vam, da začnete z rastlinami, ki potrebujejo 

velik vnos hranil, saj je v novi visoki gredi hranil v izobilju. 

Mednje spadajo denimo paradižniki, kumare, zelje, krompir, 

bučke in buče. Te sorte rastlin bodo še posebej navdušene 

nad dodatnim odmerkom gnojila. Kapucinke, ki so tudi 

odlično začimbno zelišče, lahko kot okras obesite tako, da 

visijo z robavisoke grede. Ko boste pobrali prvi pridelek 

in ko bo v visoki gredi spet nekaj prostora, lahko začnete 

s sejanjem rastlin, ki potrebujejo majhen vnos hranil, kot 

denimo fižol, grah, solata, redkvice, špinača, korenje in por. 

Nato pa posadite še jagode. 

Cvetlična korita ob vznožju palet ne bodo le videti dobro, 

pač pa so tudi uporabna. Cvetlična korita z rožami so pravi 

magnet za čebele. Te marljive živalce bodo oprašile vaše 

rože in preostali pridelek, da vas ne bo nič več oviralo na 

poti do bogate letine.

V treh korakih do napolnjene visoke grede

1Za ustvarjanje temeljev 
uporabite lesne sekance
Prvi sloj  sestavljajo veje ali lesni 

sekanci, zagotavlja pa ustrezno 

zračenje.

2
Sredinski sloj 
Kompost, vrtna prst in zeleni 

odpadki skrbijo za aktivno 

življenje prsti, pomembne pa 

so tudi kot vir hranil.

3
Napolnite s substratom 
za visoke grede
Zaključni sloj je sestavljen iz substra-

ta za visoke grede. Rastlinam zago-

tavlja optimalno podlago za rast. Če 

nivo prsti zaradi razkrajanja upade, 

enostavno dodajte novo plast.

COMPO SVET V ZELENEM
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MAJ

Pozna zmrzal, ki se je bojijo vsi
Takoj, ko se v aprilu pojavijo prvi sončni žarki, komaj 

čakamo, da bomo lahko sadili, sejali in presajali 
rastline. Pozor: dolgoročni podnebni podatki doka-

zujejo, da nevarnost nočne zmrzali običajno ne mine 
do konca maja. Ljubiteljski vrtnarji, ki se prenaglijo, 
bi lahko kaj hitro pokončali posajene sadike in pre-
zimne lončnice, za katere so prej tako lepo skrbeli. 

Z meteorološkega vidika ta pozna obdobja hladnega 
vremena v tem letnem času povzroča velika razlika 

v temperaturi med osrednjo Evropo in severnimi 
priobalnimi območji. Na severu se razvijejo področja 
nizkega zračnega tlaka, saj se celina brez vetra og-
reje mnogo hitreje kot priobalna območja. Področja 

nizkega zračnega tlaka posrkajo topel veter, kar nato 
povzroči, da se ledeno hladne vetrovne tokove s 

polarnih območij potisne na celino. Po nekaj tednih 
blagih temperatur lahko naše vrtove nenadoma po-
beli nočna zmrzal ali celo sneg. Koledarski dnevi so 

le grob približek, saj se danes lahko kmetje in vrtnarji 
v splošnem zanesejo na meteorološko določene 

vremenske napovedi.

PRAVZAPRAV SE JE POZNA 
ZMRZAL V SREDNJI EVROPI V 
19. IN 20. STOLETJU POJAV-
LJALA MNOGO POGOSTEJE, 
BILA PA JE TUDI PRECEJ 
BOLJ KRUTA OD DANAŠNJE. 
TAKŠEN RAZVOJ LAHKO 
NAJVERJETNEJE PRIPIŠEMO 
GLOBALNEMU SEGREVANJU 
OZRAČJA.

KLJUČNE ZNAČILNOSTI 
DATUMA 

Stara ljudska pripovedka izvira iz časov pred koledarsko reformo 
leta 1582, kot posledico katere smo izgubili deset koledarskih 
dni. Ker so dnevi spomina na koledarju ostali tam, kjer so bili od 
nekdaj, pa bi morali tudi na trenutnem koledarju ta vremenski 
pojav zamakniti za prav toliko dni, kar pomeni, da zmrzali ne bi 
bilo pričakovati do 22. maja, zaključila pa naj bi se 25. maja. 
Datum ledenih mož se razlikuje tudi od ene regije do druge. 
V splošnem vam svetujemo naslednje: na ledene može se ne 
zanašajte preveč, pač pa namesto tega pred sajenjem sadik na 
prosto raje redno preverjajte vremensko napoved. Navsezadnje je 
vreme mogoče zanesljivo napovedati le kratkoročno.

12

POMLAD
Nobena druga ljudska 
modrost ne preplaši 
vrtnarjev tako zelo kot 
ledeni možje. Ne glede 
na to, ali gre za sadje, 
zelenjavo ali cvetlice: če se 
želite izogniti pozni zmrzali, 
na sejanje raje počakajte 
do konca maja. Za kaj pa 
pri tem starem ljudskem 
izročilupravzaprav gre? V 
tem članku boste izvedeli, 
za kaj gre in od kod prihaja 
njeno nenavadno ime.

LEDENI 
MOŽJE: 
STAR 
KMEČKI 
OBIČAJ 

KAJ SE SKRIVA ZA 
TEM VREMENSKIM 
POJAVOM
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 Nameščanje rastline  
 v nov lonec 

Napolnite novi lonec z nekaj 

prsti. Lahko se odločite za uni-

verzalno prst ali pa za poseben 

substrat, ki je prilagojen potre-

bam vaše rastline. Nato dajte 

rastlino v lonec in jo namestite 

tako, da bo stala pokonci. Lo-

nec napolnite z več prsti, ki naj 

sega do 2 cm pod robom.

 Zalivanje rastline 

Ko boste novo prst dobro 

potisnili navzdol, dodajte še 

malce substrata. Pomembno je, 

da med prstjo in robom lonca 

ostane od 1 do 2 cm prostora.  

Rastlino postavite na neprepus-

ten pladenj ali v neprepusten 

lonček.Nato jo dobro zalijte s 

tankim curkom mlačne vode. 

 Priprava novega lonca 

Pokrijte dno novega lonca s 

peskom, delci ilovice, hidro-

granulami ali podobnim, da 

preprečite uhajanje prsti. 

Takšna podlaga poskrbi tudi za 

boljše zračenje, saj preprečuje 

zastajanje vode in posledično 

gnitje korenin.

 Odstranjevanje  
 starega lonca 

Odstranite rastlino iz starega 

lonca. Če je koreninska gruda 

v celoti ukoreninjena, jo malce 

zrahljajte. Skrajšajte debele 

odvečne korenine, da bi tako 

pospešili nadaljnjo rast rastline. 

Suhe ali gnile korenine morate 

v celoti odstraniti.

1 COMPO SANA 
Substrat za palme in 

zelene rastline

Poseben substrat za 
sajenje, ki vsebuje vse 

pomembne hranilne 
snovi za zelene rastline 

in palme v loncih

2 COMPO SANA 
Substrat za balkonske 

rastline

Ta poseben substrat 
za sajenje izboljša 

možnost shranjevanja 
vode

2

1

 Zakaj morate presaditi 
svoje rastline?
1.  Če je lonček popolnoma napolnjen 

s koreninami ali če je premajhen, se 

koreninski sistem ne more razvijati dalje, 

kar pomeni, da vaše rastline ne morejo 

optimalno rasti.

2.  Presajanje izboljša stabilnost 

in prepreči enostransko rast.

3.  Še zlasti rastline, ki ste jih kupili pred 

kratkim, so pogosto posajene v premajhne 

lončke, omejen prostor za razvoj korenin 

pa preprečuje idealni razvoj rastlin.

Kdaj in kam morate 
presaditi svoje rastline?
Dobro je, če rastline presadite v večji lonček

 vsaj enkrat na vsako leto do tri leta, kar je 

odvisno od njihove rasti. V splošnem se lahko 

rastline sicer presajajo skozi vse leto, še 

posebej primerno obdobje za to pa je začetek 

rastnega obdobja od februarja do aprila. 

Pomembno je, da svoje rastline presadite 

najpozneje takrat, ko je prst popolnoma 

prepredena s koreninami. Lonček naj bo od 2 

do 3 centimetre večji od prejšnjega. Premer 

naj meri od 5 do 6 cm več od premera 

starega korita za starejše rastline, ki jih ne 

presajate vsako leto. Pred presajanjem se 

prepričajte, da v vašem loncu ni škodljivcev, 

kot denimo listnih uši ali pršic prelk.

Nasveti za pretirano vlažno 
zemljo
Če je zemlja pretirano vlažna, na površino 

dodajte malo peska in še enkrat pregrabite 

zemljo. Tako bo voda hitreje izhlapela.

Več nasvetov za presajanje
1.  Pred uporabo nekoliko zrahljajte zemljo za 

sajenje, saj boste tako preprečili, da bi se 

sprijemala in da bi v njej nastajale grudice.

2.  Prepričajte se, da ste izbrali lonec ustrezne 

velikosti! Če je lonec prevelik, se rastline 

pretirano osredotočajo na tvorjenje korenin 

in zato ne usmerjajo energije v tvorjenje 

listov ali cvetov.

3.  Uporabite neprepustne pladnje ali lončke. 

Vaše rastline se lahko optimalno razvijajo le v popolnih razmerah. Poleg 
zadostne količine svetlobe, vode in hranilnih snovi potrebujejo za zdravo 

rast tudi dovolj prostora. Žal gre za popolnoma osnovno zahtevo, ki pa 
se pogosto prezre. Na tem mestu smo že opisali, zakaj je rastline tako 
pomembno presajati, pripravili pa smo vam tudi načrt, kako to storiti. 

POSTOPNA NAVODILA
KAKO PRESADITI RASTLINE?

PRESAJANJE 
RASTLIN
enostaven korak, 
ki veliko pomeni 
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 Nestrupene okrasne rastline 
z dodano vrednostjo 

Ena od osnovnih možnosti za sončno otroško cvetlično 

gredo, ki jih bo razveseljevala več let, je sivka. Sorte sivke, 

kot denimo trajna sivka »Hidcote Blue«, zrastejo v nizke 

in kompaktne grmičke, navdušujejo pa z obilico cvetov in 

močnim vonjem. Ob koncu poletja lahko iz cvetkov izdelate 

sivkine vrečke. Če grmiček jeseni, ko odcveti, obrežete za 

približno tretjino, bo še naprej ostal kompakten in otroške 

cvetlične grede naseljeval še dolga leta. 

Sončnica je klasičen sestavni del poletno navdahnjenih 

otroških risb. Številni otroci jo imajo radi zato, ker je tako 

visoka in ker so njeni cvetovi tako zelo veliki. Sončnic na 

cvetlično gredo ne smete posejati pred začetkom maja, 

še bolje pa je, da jih že prej posejete v lončke, ki jih nato 

namestite na toplo okensko polico. Poleg sonca ta rumena 

lepotička za visoko rast potrebuje tudi veliko vode. Če je 

sončnični cvet zelo težek, pripravite oporo, s katero boste 

lahko sončnico zaščitili pred močnimi sunki vetra. Pozno 

poleti, ko rumeni cvetovi ovenejo, jih lahko odstranite in jih 

posušite na toplem mestu. Tako bodo otroci lahko spoznali, 

od kod pridejo sončnična semena, odstranjevanje semen 

pa je precej zamuden postopek.

 Otrokom prijazne osnovne možnosti 

Od 4. leta dalje številni otroci začnejo izkazovati zanimanje 

za vrtnarjenje na lastnem delu gredice. Bolje kot se del 

gredice mladega vrtnarja vključi v cvetlično gredo odraslih, 

večje bo zanimanje za novo opravilo. Če želite poskrbeti 

za čim boljšo preglednost, naj cvetlična greda na začetku 

ne bo večja od enega kvadratnega metra, da bodo otroci 

lahko dosegli večino rastlin, ne da bi pri tem hodili po 

gredi.Dobra ideja je tudi označevanje cvetlične gredice z 

mejo. Če uporabite pobarvane kamenčke ali školjke, ki ste 

jih nabrali na počitnicah, bo ta korak še bolj zanimiv.

Pri izbiri rastlin poskrbite, da ne boste pretirano preizkušali 

otroškega potrpljenja. Čvrste rastline, ki hitro rastejo, so 

dobra izbira, prav tako pa tudi rastline, ki bodo otroke 

lahko česa naučile. Uživanje pridelkov sadnih in zelenjavnih 

sort je lahko nagrada za uspešno vzgajanje rastlin, okrasne 

rastline pa lahko pri otrocih vzbudijo zanimanje z vsemi 

možnostmi, ki jih ponujajo, ali s svojim posebej omamnim 

vonjem.

Gomoljnice, ki rastejo pod zemljo, sicer niso enako privlačne kot okrasne rastline, so 

pa vsaj toliko navdušujoče. Razmnoževanje krompirja spominja na pravo čarovništvo. 

Zato mora mladi vrtnar v svoji kuhinji najprej izbrati še posebej obetaven primerek, ki 

naj ga nato položi v svetlo sobo pri temperaturi od približno 10 do 15 °C, kjer se bo 

odvil temeljni postopek. Po nekaj tednih se bodo razvili prvi poganjki in lahko boste 

opazovali, česa vsega je zmožen skromni krompirjev gomolj. Od sredine aprila naprej 

lahko gomolj s poganjki, obrnjenimi navzgor, posadite v dobro zrahljano zemljo. 

Sadilna jama naj bo globoka približno 10 cm. Poleg zalivanja v dolgotrajnih suhih 

obdobjih je pomembno tudi, da zagotovite, 

da krompir

v naslednjih nekaj tednih ne dobiva nobene 

svetlobe, saj bi zaradi tega lahko postal zelenkast in težje 

prebavljiv. Mali vrtnar naj na vrh rastline redno nasipa 

dovolj zemlje, da iz kupa štrli približno 10 cm listov. V prsti 

bodo majceni gomolji krompirja pognali že po nekaj tednih, 

vendar pa morate počakati, da rastlina ovene in porjavi, 

preden lahko uživate v pridelku. V optimalnih pogojih lahko 

iz enega samega gomolja požene tudi do deset krompirjev. 

Po obilici zelenjave, v kateri boste uživali v prvem letu 

vrtnarjenja, se avgusta začnite pripravljati na posebne pos-

lastice. Če sadike jagod posadite v toplih poletnih mesecih, 

bodo imele dovolj časa, da čez zimo zrastejo in potrpežljive 

vrtnarje prihodnje leto nagradijo z obilico sadežev.  

Če želite uživati v sladkih sadežih, izberite kraj, kamor 

pogosto sije sonce. Glede na to, kako trdo je vaš vrt delal v 

izčrpljujočih poletnih mesecih, je treba prst okrepiti, preden 

vanje posadite nove rastline. Za cvetlične gredice za otroke 

je primerno naravno gnojilo, izdelano iz gnoja ali komposta.  

Če tega nimate, vam toplo priporočamo organske 

izdelke, kot je denimo COMPO BIO Dolgotrajno gnojilo za 

jagodečasnim sproščanjem, ki vsebuje ovčjo volno. Ko 

boste pripravili vse potrebno, rastline za nekaj sekund 

potopite v vodno kopel, da lahko vsrkajo kar največ vode, 

preden jih posadite. Če sadike jagod nato dobro zalivate 

in poskrbite, da jih ne napade plevel, bodo do tretje letine 

vsako leto obrodile bolj bogato.  

Od maja naprej pod rastline vsako leto položite malce 

slame, ki bo sadike jagod ščitila pred vlago in plesnijo.

 Do naslednjega leta 

Če že nestrpno pričakujete 

naslednjo pomlad, lahko v 

zemljo od oktobra pa vse do 

decembra zakopljete čebulice 

tulipanov. V zrahljano prst najprej 

izkopljite majhne jamice, ki so 

globoke vsaj dvakrat toliko kot 

so velike čebulice. Nato vsako 

posamezno čebulico položite v 

sadilno jamico tako, da je vrh 

obrnjen navzgor, in jo pokrijte s 

prstjo. Če si pozorno ogledate 

dno čebulice, boste videli, da je 

prekrito z drobnimi koreninicami. 

Tulipani, ki se jim popki razvijejo 

po zimskem premoru, pomenijo 

začetek pomladi.

Nabiranje korenja v babičinem vrtu, navdušenje ob prvem odkritem črvu ali barvanje 
glinenega lončka, v katerega ste nato posadili krešo: to so pogosto spomini na zgod-
nje otroštvo, ki botrujejo našemu navdušenju nad vrtnarjenjem. V tem članku smo 
povzeli, kaj vse se lahko skriva na cvetlični gredi za otroke in kaj navdušuje morebitne 
mlade vrtnarje.

ČE ŽELITE POSKRBETI 
ZA ČIM BOLJŠO 
PREGLEDNOST, NAJ 
CVETLIČNA GREDA 
NA ZAČETKU NE BO 
VEČJA OD ENEGA 
KVADRATNEGA 
METRA, DA BODO 
OTROCI LAHKO 
DOSEGLI VEČINO 
RASTLIN, NE DA BI 
PRI TEM HODILI PO 
GREDI.

VZGAJANJE 
SADJA IN ZELENJAVE 
JE OTROČJE LAHKO 

COMPO BIO Dolgotrajno 
gnojilo za jagode

Specializirano BIO gnojilo 
na osnovi ovčje volne z 

dolgotrajnim učinkom do 
5 mesecev

SONČNICA: IZJEMNO VISOKA Z M
OGOČNIM

I CVETOVI – ŠTEVILNIM OTROKOM JE ZELO VŠEČ.

MOJA PRVA 
CVETLIČNA GREDA

VRTNARJENJE 
Z 
OTROKI
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Če vas v 
boljšo voljo 
spravi že pogled 
in vonj enega samega 
cveta, le kako bi na vas vplival dišeči 
vrt? Radi bi vas spodbudili in prepričali, 
da posadite lastno oazo s svežim von-
jem. Zato smo za vas pripravili seznam 
cvetlic in zelišč, ki cvetijo od pomladi pa 
vse do zime, nudimo pa vam tudi nekaj 
nasvetov o tem, kam te rastline posaditi, 
in o sajenju v skupinah. Ne glede na to, 
kaj vam je najbolj všeč, imamo zagotovo 
nekaj za vas.

Vonj vaših rastlin bo najbolj jasno izražen, če v svojem vrtu 

ustvarite ločene kotičke z dišečimi cvetlicami. Na cvetlično 

gredico lahko posadite dišeče rože in grmovnice, zelišča 

pa se bodo najbolje počutila na vašem balkonu ali terasi. 

Priporočamo vam, da med rastlinami pustite dovolj prosto-

ra, da se vonji ne bodo »tepli« med seboj. Odlična ideja je 

sajenje dišečih rož v viseče košare, ki jih nato namestite v 

bližino sedežne garniture, saj bodo tako svoj omamni vonj 

oddajale tik pod vašim nosom. Če na okenske police post-

avite cvetlična korita ali posode s cvetlicami, lahko uživate 

v njihovem omamnem vonju, ko zračite stanovanje.

Ker so nam všeč različni vonji, naj 
vas pri nakupih vodijo vaša čutila. 
Nas so navdušile naslednje dišeče 
rastline:

Rože
IME 
RASTLINE

OBDOBJE 
CVETENJA

BARVA 
CVETOV

Hijacinta FEBRUAR – 
APRIL

Dišeča vijolica –  
Queen Charlotte’

MAREC – 
APRIL

Bela narcisa APRIL – MAJ

Grenik –  
vednozeleni 
grenik

APRIL – MAJ

Razprta plamenka – 
Clouds of Perfume’

APRIL – 
JUNIJ

Nočna vijolica MAJ – JULIJ

Damaščanska 
vrtnica

JUNIJ – 
JULIJ

Peresasti nagelj 
(Albus)

JUNIJ – 
JULIJ

Navadna milnica JULIJ – SEP-
TEMBER

Grašica JUNIJ – 
OKTOBER

Jalapska čudežnica JUNIJ – 
OKTOBER

IME 
RASTLINE

OBDOBJE 
CVETENJA

BARVA 
CVETOV

Viržinski nepozebnik 
–  
Aphrodite/Pallida’

JANUAR – 
MAREC

Dehteča brogovita
MAREC – AP-
RIL OKTOBER 
– NOVEMBER

Medvejka APRIL – MAJ

Navadna lipovka MAJ – JUNIJ

Španski jasmin ali 
angleški dren

JUNIJ – 
JULIJ

Davidov metuljnik JULIJ – 
OKTOBER

Grmovnice

COMPO SANA 
Univerzalen substrat

Univerzalen substrat 
za sajenje rož, ki 
vsebuje tudi gnojilo 
za dobro začetno rast 
rastlin

KAKO 
USTVARITI
DIŠEČI VRT

1 COMPO SANA 
Substrat za vrtnice

Posebna prst za 
sajenje, ki ustreza 
potrebam vrtnic in 

zagotavlja močnejše, 
bolj zdrave rastline

2 COMPO 
DOLGOTRAJNO 

GNOJILO ZA VRTNICE

Kakovostno gnojilo z 
dobrim takojšnjim in 

dolgoročnim učinkom, 
ki traja do 6 mesecev

2

1

Zakaj je treba vrtnice obrezovati?
Obrezovanje spodbuja rast vrtnic in jim omogoča, da dlje 

ostanejo zdrave. Prostor, ki se ustvari z obrezovanjem, 

vrtnici omogoča večjo količino svetlobe in zraka, da lahko 

ustvari nove poganjke. Še pomembneje pa je, da se novi 

cvetovi po obrezovanju tvorijo hitreje, zaradi česar so 

vrtnice videti še lepše. 

Čeprav je vsako sorto vrtnic treba obrezovati na svoj način 

je cilj vedno enak-vrtnični grm naj zadobi rahlo kronasto 

obliko.

Kdaj je treba vrtnice obrezovati?
Vrtnice se obrezuje spomladi. Najprej odstranite obolele 

in zmrznjene poganjke ali poganjke, ki jih je poškodovala 

RAZLIČNE TEHNIKE OBREZOVANJA VRTNIC

 Vrtnice plezalke  

Z vrtnic plezalk, ki cvetijo 

enkrat, odstranite odmrle, 

obolele in zmrznjene poganjke 

ter tako poskrbite, da bodo 

imele cvetlice dovolj prostora 

za rast. Pri osnovi odrežite 

vse poganjke, ki so starejši 

od petih let. Pri obrezovanju 

bodite previdni.

 Vrtnice na gredicah 

Najprej odstranite odmrle, 

obolele in šibke poganjke. 

Preostale poganjke 

obrežite, da ostane od 

4–7 popkov. Močnejše 

poganjke pustite malce 

daljše. Šibke poganjke 

pa obrežite bolj in tako 

spodbudite njihovo rast. 

 Hibridne čajevke 

Hibridne čajevke se 

običajno obrezuje na 

enak način kot vrtnice na 

gredicah. Vendar pa se 

hibridne čajevke obreže 

bolj, in sicer do približno 

3–5 popkov.

 Grmičaste vrtnice 

Edinstvena lastnost 

grmičastih vrtnic je, da jih 

ni treba redno obrezovati. 

Odstranite le odmrle po-

ganjke in poganjke, ki se 

zapletajo drug z drugim. 

Stare poganjke odrežite 

neposredno pri tleh. 

zmrzal. Takšni poganjki imajo na notranji strani rjave sle-

dove, na otip pa so mehki. Vrtnice na gredicah in hibridne 

čajevke je treba obrezati tudi poleti. Vrtnico obrežite do 

drugega zdravega lista pod cvetom.

Kaj si je treba zapomniti glede obrezo-
vanja vrtnic?
Velja splošno pravilo, da je treba poganjke vrtnic vedno 

obrezati nad popkom, ki raste navzven. Zarežite tako, da 

bo rez usmerjen proti popku, in pri tem pustite približno 

5 centimetrov rastline nad popkom. Novi cvetovi bodo 

iz preostalih popkov ponovno pognali v približno 4 do 6 

tednih, kar je odvisno od vremena. 

Odstraniti morate tudi divje poganjke vrtnic. Divji poganjki 

so tisti, ki jih boste prepoznali po svetlo zeleni barvi in 

pogosto obilici trnov. Rastejo iz lesa pod spojem cepiča. 

Divje poganjke je treba odstraniti zato, da vrtnica sama 

ne odmre, saj ji v nasprotnem primeru divji poganjki 

jemljejo pomembne hranilne snovi. Divje poganjke ločite 

od preostalih in jih odrežite čim bližje mestu, kjer rastejo iz 

glavnega stebla.

 OBREZOVANJE  

VRTNIC
 NA ENOSTAVEN NAČIN 

OBREZOVANJE 
SPODBUJA RAST 
VRTNIC IN JIM 

OMOGOČA, DA DLJE 
OSTANEJO ZDRAVE.
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 Cvetlice z veliko nektarja kot vir hrane 

Vrtnice, dalije in trajnice so morda zelo priljubljene, žuželkam pa ne nudijo skoraj nič ozi-

roma zelo malo hranilnih snovi. Zakaj? Rastline s tako-imenovanimi dvojnimi cvetovi imajo 

v središču cveta več manjših cvetnih listkov, kar je običajno posledica gojenja. Prašniki, ki 

jih morajo doseči žuželke, ki skrbijo za opraševanje, so tako težko dostopni ali pa jih sploh 

ni. Zato se prepričajte, da imajo vsaj nekatere od vaših rastlin enos-

tavne enojne cvetove. Glede na sezono razmislite o različnih 

rastlinah. Spomladi lahko koristnim žuželkam pomagate s 

pašniki, telohi in sadnimi drevesi, kot so denimo jablane, 

hruške in češnje. Rade imajo tudi navadne jarice in divje 

rože, kot denimo veliki odolin (zajčki) ali šipek. Poleti obilo 

hranilnih snovi zagotavljajo trajnice, kot so slamnik, škrlatni 

slamnik, jesenski helenij, sivka in davidov metuljnik. Jeseni 

razmislite tudi o lučniku, jesenskih astrah, čobru ali zlati rozgi.

Ko izbirate rastline, ne pozabite, da poleg metuljev hrano potrebujejo tudi gosenice. Ne 

skrbite: živali vam nedvomno ne bodo pojedle vsega. Namesto tega se osredotočite na 

to, da gosenicam pripravite pojedino. Če želite privabiti metulje, kot so mali koprivar, 

admiral in dnevni pavlinček, je v ta namen popoln dovolj velik kotiček, kjer rastejo koprive. 

S kobulnicami, kot denimo koromač, boste privlačnemu velikemu rumenemu lastovičarju 

omogočili prostor za razvoj posebnih gosenic. Koromač pa je tudi pravi magnet za 

žuželke.

POLETJE

  Kaj še lahko 
storite za žuželke

 Korito za čebele: Zagotovite žuželkam 
dovolj vode 

V vročih poletnih dneh so žejne tudi čebele! V 

bližino krmnih rastlin ali čebelnjaka, če ga imate, 

postavite posodo z ravnim dnom, napolnjeno z 

vodo. Kot pristajalna in vzletna steza za čebele so 

priročna ideja majhni kamni in pesek. Ne pozabite 

redno menjavati vode v koritu. 

 Hotel za žuželke: ponudite čebelam kraj, 
kjer lahko prenočijo 

Samotarske čebele so prav tako zaposlene z 

opraševanjem kot medonosne čebele. Potrebujete 

ustrezne odprtine za odlaganje jajčec, da lahko 

samotarske čebele (ki ne pikajo) poskrbijo za zarod. 

Odprtine lahko pripravite tako, da enostavno zvrtate 

različno velike luknje v debele veje in štore, ki jih 

nato postavite na sončno mesto v vrtu. Ustrezne so 

tudi odprtine v opekah za zidanje, snopih slame in 

drugih materialih.

Za metulje, čebele, čmrlje 
in podobne živali postaja 
preživetje v naravi vse bolj 
težavna naloga, saj ne 
morejo najti dovolj hrane. Še 
posebej medonosne čebele in 
njihove samotarske sorodnice 
pri tem igrajo pomembno 
vlogo: z opraševanjem 
pripomorejo k preživetju 
rastlinja, varujejo pridelke

in tako poskrbijo za življenjski 
prostor številnih živali, ki 
so odvisne od travnikov, 
grmovja in dreves. Z 
izborom pravilnih rastlin 
lahko v svojem vrtu ustvarite 
pomembne življenjske 
prostore za te živali. 
Pokazali vam bomo, kako 
lahko svoj vrt spremenite 
v bujno oazo za žuželke.

RASTLINE, 
KI JIH LAHKO UPORABITE 

ZA ZAŠČITO ČEBEL 
IN METULJEV
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Dolgo pričakovane počitnice so končno le še korak stran. Veseliti 
se jih začnemo že več tednov vnaprej, saj gre za čas, ko bomo 
lahko pozabili na stres vsakdanjega delovnega ritma. Pred 
odhodom na počitnice pa morate poskrbeti za določene zadeve. 
Mednje spada tudi zalivanje vaših rastlin. Kako naj poskrbimo, 
da bodo naše rože ter sadne in zelenjavne rastline, pa tudi 
trate in žive meje, še naprej videti sveže, ne da bi jih zalivali?

Škoda je, če se vaše sadne ali zelenjavne 
gredice, in skrbno pridelani pridelek posuši. 
Poleg samodejnega zalivalnega sistema se 
je za uspešno v visokih gredah izkazala tudi 
tehnika posod »olla«. Beseda »olla« prihaja iz 
španščine in pomeni lonec. Za shranjevanje 
vode se uporabi dva neglazirana glinena 
lonca, nameščena drug na drugega.

KAKO NAJ ZALIVAM 
SVOJE RASTLINE, KO 
SEM NA POČITNICAH?  

V splošnem velja naslednje: preden se odpravite na počitnice, rastline še enkrat temeljito zalijte. Če boste odsotni le kak vikend, bodo vaše rastline najverjet-

neje preživele brez težav. Načrtujete večtedenski oddih? V tem primeru bo najenostavneje, če prosite sorodnike ali sosede, naj tu in tam zalijejo vaše skrbno 

vzgojene rastline. Morda jim v zameno lahko daste nekaj svojega pridelka ali pa jih presenetite s povabilom na večerjo. Če ne morete najti nikogar, ki bi mu 

lahko zaupali skrb za vaše rastline, pa priporočamo naslednje ukrepe:

 3. korak: 

Namestite lonca v zemljo in ju potisnite navzdol, dokler 
ne bosta nameščena malce pod robom lonca, pri čemer 
mora biti druga odprta odprtina usmerjena navzgor. Sko-
zi nezapolnjeno odprtino zlijte vodo. Nato čez odprtino 
namestite majhno keramično ploščico ali košček gline; 
tehnika za zalivanje »olla« je pripravljena za uporabo. 
Kako pa voda doseže korenine? Kot verjetno veste, voda 
lahko pronica skozi porozne glinene lonce. Rastlinam 
se tako dovaja vlaga, ne da bi v postopku izhlapela ena 
sama kapljica dragocene vode.

 4. korak: 

Celotno zelenjavno gredo pa lahko tudi okopljete in v 

celoti prekrijete. Za prekrivanje je najbolje uporabiti 

mešanico pokošene trave in drugih vrtnih odpadkov. Ni 

pomembno, ali so ostanki trave suhi ali še vedno mokri, 

ker ste trato ravnokar pokosili. Trava v vsakem primeru 

nudi senco, zaradi česar se prst ne izsuši tako hitro.

 1. korak: 

Z majhno keramično ploščico ali koščkom gline predhod-

no zamašite odprtino v enem od loncev, ki bo tako postal 

neprepusten za vodo. 

12
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 2. korak: 

Na odprtini oba lonca 

prilepite skupaj z vodood-

pornim lepilom (vroče 

lepilo ali silikon).

ZELENJAVNA GREDA:

SPLOŠNO:
Prvi trik verjetno že poznate, ker ga pogosto 
priporočajo, poleg tega pa tudi dokazano deluje: 
narobe obrnjena steklenica. V pokrovček enostavno 
izvrtajte luknjo, napolnite steklenico z vodo in jo 
namestite v lonček za rože. Zaradi negativnega 
tlaka voda počasi kaplja v zemljo. Steklenice z 
dolgim in ozkim vratom so za ta postopek še po-
sebno primerne, saj jih je najenostavneje potisniti v 
zemljo, poleg tega pa so trdne in vzdržljive. Nimate 
pri roki nobene primerne steklenice? Nič hudega, 
prav vam bo prišla tudi plastenka iz trdne plastike. 

KORITO:
Če želite poskrbeti, da bodo imele v vaši odsotnosti 
rastline v koritih na balkonu ali terasi dovolj vode, 
pa se spopadate z večjim izzivom. Najprej poskrbite 
za ustrezno podlago, in sicer tako, da se odločite za 
substrat, ki zadržuje vodo Posebne prsti za balkon-
ske rastline in korita shranjujejo vodo za namakanje 
in jo nato po potrebi dovajajo rastlini. Posledično se 
bo prst za sajenje izsušila mnogo počasneje.

Če rastline postavite tesno skupaj v senčnem 
prostoru, npr. ob severno steno zgradbe, bo to 
običajno zadostovalo za kratke počitnice. Rastline 
na omejenem prostoru ne rastejo dobro, ne bodo 
pa se izsušile. Za lonce uporabljajte pladnje za 

Od notranje proti zunanji strani v pokrovček previdno 
zabijte žebelj in tako preprečite, da bi se steklenica 
hitro prevrnila.

Ko boste odsotni, lahko za zalivanje uporabite 
tudi trik z debelo vrvico ali bombažnim stenjem: 
pritrdite vrvico na dno vedra, drugi konec pa 
potisnite globoko v prst rastline. Prepričajte se, da 
je vedro z vodo nameščeno približno 30 cm višje od 
rastline. Tekočina se vsrka v vrvico in neposredno 
doseže korenine. Rasti substrat za korita in posode 
Visoko kakovosten substrat z odlično sposobnostjo 
zadrževanja vode, za sajenje v korita, posode je 
odlična izbira.

prestrezanje tekočin, ki jih lahko pred odhodom 
napolnite z vodo. Ne priporočamo vam nameščanja 
rastlin v veliko kad, napolnjeno z vodo, saj tako lahko 
hitro pride do gnitja korenin zaradi zastajanja vode.

Ali za svoje rože že uporabljate škatle ali korita, ki 
shranjujejo vodo? Kakšen luksuz! Rastline bodo lahko 
samodejno posrkale zahtevano vlago iz zbiralnika za 
vodo, ki se nahaja v spodnjem delu korita. Indikator 
nivoja vode pa vas bo obvestil, kdaj bo treba zbiralnik 
ponovno napolniti. Če korita postavite v senco, boste 
tako zadostili potrebam po vodi za približno teden 
dni.

COMPO SANA Substrat za 
balkonske rastline

Ta poseben substrat
 za sajenje izboljša možnost 

zadrževanja vode

Rasti HYDRO gnojilo

Znižuje tudi potrebo po 
zalivanju in preprečuje 

spiranje hranil
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Najboljša osnova:  
globoko prodiranje korenin 
Rek, da je bolje preprečevati kot zdraviti, še posebej 

velja za vrtnarjenje. Z le nekaj enostavnimi ukrepi 

lahko rastlinam pomagate, da bodo bolje prebrodile 

daljša sušna obdobja. Zapomnite si predvsem 

naslednjo korelacijo, ki se jo v povezavi s takšnimi 

težavami pogosto spregleda: močnejše kot so 

korenine rastline in globlje kot sežejo v zemljo, 

bolje lahko shranijo vodo in vsrkavajo vlago iz prsti. 

Izdelki, ki spodbujajo rast korenin, lahko poskrbijo 

tudi za boljšo rast sadik in globlje prodiranje korenin 

že obstoječih rastlin, kar omogoča optimalno 

shranjevanje vode in hranilnih snovi. S pomočjo 

omenjenih sredstev pa se razvije tudi s humusom 

bogata zemlja, ki lahko dlje časa shranjuje vodo. Z 

izbiro pravega substrata lahko pozitivno vplivate na 

zdravo rast vaših rastlin v sušnih obdobjih. 

So vam bolj pri srcu odporne 
rastline? 
Dolgoročni ukrep, ki vam bo dobro del v vročih 

sušnih obdobjih: prilagodite vrt na spreminjajoče 

se podnebne razmere in vanj posadite rastlinske 

sorte, ki bolje prenašajo vročino, npr. sivko, navadni 

sporiš, dipladenijo in spreminjevalko. Primerne so 

tudi sadne rastline, ki bodo zaradi obilice sonca 

obrodile sočne sadeže. Jasno je seveda, da v 

visokih temperaturah uživajo tudi sredozemske 

rastline, kot denimo agrumi, oleander in rožmarin. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Zdrave rastline bolje prenašajo 
suhe razmere 
Ko pride do zaščite rastlin pred vročino in sušo, 

so skrivno orožje nedvomno hranilne snovi. Težava 

pa je v tem, da mnogo ljubiteljskih vrtnarjev svojih 

rastlin ne gnoji ali pa to storijo prepozno. V našem 

naboru izdelkov boste lahko našli posebne pelete 

za gnojenje, izdelane iz ovčje volne, ki lahko na 

začetku vsrkajo veliko vode, s čimer se izboljša 

humifikacija in dovajanje hranilnih snovi ter vode 

rastlinam v sušnih obdobjih. Če želite poskrbeti, da 

bodo vaše rastline vroče dneve preživele brez težav, 

lahko uporabite tudi zastirko. 

Prvo pravilo, ki ga je treba 
upoštevati v vročinskem valu: 
zalivajte pametno 
V vročih obdobjih je še posebej pomembno, da 

rastline zalivate zjutraj. Tako se bo rastlina lahko 

hitro posušila, od rose mokra prst pa bo dobro 

vsrkala dodatno vodo. Če prst redno namakate, 

bodo lahko rastline pognale globoke korenine in 

uporabile zaloge vode. Ker lahko vlažna prst bolje 

vsrkava vodo, prst najprej le na kratko zalijte, nato 

pa počakajte od 10 do 15 minut in jo po tem zalijte 

temeljito.   

Preprečevanje pojava 
ogorčic s poletnimi cvetlicami 

Ogorčice so trihine. Ti škodljivci se še posebno radi lotijo 

jagod, korenja, krompirja in zelene. Posadite ameriški 

slamnik, žametnice ali lepe očke, saj njihove korenine 

oddajajo vonj, ki privlači ogorčice. Ko te začnejo glodati 

korenine, pa rastlina proizvede strupeno snov, ki jih pomo-

ri. V prsti naj bo čim manj plevela, saj lahko ta igra vlogo 

vmesnega gostitelja ogorčic.

Polži ne prenesejo vrtnih zelišč 
z močnim vonjem 
Vonj timijana in rožmarina, ki ju ljudje obožujemo, polži 

naravnost sovražijo. Lazarji prav tako ne morejo prenesti 

vonja kadila, jesti pa ne morejo niti praproti, trave in 

kosmatolistnatih rastlin. Zato jih posadite na oba konca 

gredic, da bi tako kar najbolj zmanjšali tveganje za napad 

polžev na vaš pridelek.

Listne uši ne marajo kopriv  
Ste vedeli, da zvarek iz kopriv pomaga proti listnim ušem? 

V liter vrele vode enostavno dodajte tri jušne žlice kopriv 

in mešanico en dan pustite stati. Nato jo precedite, nalijte 

tekočino v stekleničko z razpršilom in s pripravkom 

poškropite rastline. Uporabljajte vsak dan.

Uporaba lepilnih pasti
ZZa učinkovito lovljenje letečih škodljivcev, ki napadajo 

okrasne rastline, drevesa in grmičevje ter živilske pridelke, 

so lepilne pasti brez insekticida še posebej učinkovita 

alternativna rešitev. Lepilne pasti za rastline v vašem 

domu ali na balkonu enostavno namestite v lonec za rože 

s pomočjo lesene paličice. Pomagale vam bodo zaustaviti 

ščitkarje, mušice, škržate in resokrilce. Sadna drevesa 

pogosto napadejo sadne mušice ali ličinke. Če se jih želite 

znebiti, so koristne posebne lepilne pasti z vabami, ki jih 

lahko pritrdite na drevo s pomočjo vezne žice.

Enostavno in učinkovito
Ustvarite fizične pregrade za zaščito rastlin pred škodljivci. To bo malim nepridipravom zagoto-

vo preprečilo grizljanje vaših rastlin. Uporabite lahko mreže z majhnimi odprtinami in netkane 

materiale, kar bo zelenjavnim mušicam in kapusovemu belinu preprečilo dostop do vaših rastlin. 

Proti polžem in drugim plazečim se škodljivcem so učinkovita rešitev tudi posebne ograje in visoke 

grede. 

Obstaja mnogo nežnih in učinkovitih 
možnosti za naravno zaščito rastlin 
pred neprijetnimi škodljivci za vrtnarje, ki 
se jih želijo znebiti na ekološki način.  
Tu smo pripravili le nekatere.

NARAVEN NAČIN 

ZAŠČITA RASTLIN 
PRED ŠKODLJIVCI NA

NASVET

 PIKAPOLONICE SE 
LAHKO ZNEBIJO 
DO 150 LISTNIH 

UŠI NA DAN! 
ZATO POSKRBITE, 
DA BODO IMELE 
TE POMEMBNE 

KORISTNE ŽUŽELKE 
V VAŠEM VRTU KAR 
NAJBOLJ NARAVNO 

ŽIVLJENJSKO 
OKOLJE.

KAJ LAHKO 
STORITE 
ZA SVOJE 
RASTLINE V 
VROČIH IN 
SUHIH DNEH

SKRB ZA VRT V 
VROČEM POLETJU

Se tudi vi spominjate izjemno 
vročega poletja leta 2018 s precej 
mešanimi občutki?  
Visokih temperatur se kar nismo 
mogli naveličati, po drugi strani pa je 
suho vreme v obup spravilo številne 
ljubiteljske vrtnarje. Tudi strokovnjaki 
s področja raziskovanja podnebja se 
strinjajo, da bo do podobnih sušnih 
obdobij v prihodnje prihajalo še 
pogosteje.  
Preberite, kako lahko svoje rastline 
pripravite na te izjemne vremenske 
pogoje in čim bolj omejite tveganje 
za morebitno poletno škodo. 

COMPO BIO 
Univerzalno 
dolgotrajno gnojilo

Univerzalno BIO 
gnojilo za vse 
vrste vrtnih rastlin 
z dolgoročnim 
učinkom, ki deluje 
do 5 mesecev
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POSEBNO POGLAVJE
Posebno

Zakaj je treba trato 
redno gnojiti?
Z rednim košenjem trate in odstranjevanjem pokošene 

trave se iz zemlje neprestano odstranjujejo hranilne snovi. 

Takoj po košnji trata namreč potrebuje obilico dušika, fos-

fatov, kalija, magnezija, železa in elementov v sledovih. V 

nasprotnem primeru bo temnozelena barva trate zbledela 

in trata bo začela rasti počasneje. Posledice tega postopka 

lahko izravnate z uravnoteženim gnojenjem. Če uporabljate 

kosilnico z možnostjo pridelave zastirke, bo trata potre-

bovala manj gnojil, saj se bo pokošena trava, ki jo boste 

razprostrli po površini trate, sčasoma razkrojila, trata pa bo 

tako ponovno uporabila vse hranilne snovi, ki jih vsebuje.

 
 

Kdaj je najprimernejši čas 
za gnojenje trate?
Če se želite prepričati, da bo vaša trata ves čas zdrava, ji 

morate redno dodajati hranilne snovi skozi vse leto. Prvič jo 

je treba pognojiti spomladi. Najbolje je, da za to uporabite 

eno od naših gnojil s počasnim sproščanjem, ki bo vaši ze-

leni preprogi do tri mesece zagotavljal pomembne hranilne 

snovi. Kaj je na njih tako posebnega? Hranilne snovi se 

sprostijo po potrebi, kar je odvisno od vremenskih pogojev 

(temperature in vlažnosti). Nadzorovano sproščanje dušika 

pomeni, da naša gnojila za trate ohranjajo tudi podtalnico. 

Trata zadnjo zalogo hranilnih snovi prejme jeseni. Uporabite 

posebno jesensko gnojilo za trate, ki vsebuje veliko kalija. 

Kalij namreč okrepi travne bilke in poskrbi, da bodo bolj 

čvrste in trpežne.

1 2
3

Potresite gnojilo

S sejalnikom ali ročno potresite 

gnojilo po suhi trati. Pozor: 

gnojilo potresite enakomerno,  

saj boste sicer prekoračili 

priporočeni odmerek, zaradi 

česar lahko pride do poškodbe 

trate.

Zalijte trato
Po tem je treba trato enkrat ali 

dvakrat tedensko temeljito zalivati 

vsaj 20 minut. Bolje je, da jo dobro 

zalijete dvakrat na teden, kot pa da 

bi jo zalivali pogosteje z manj vode, 

saj lahko trata tako ustvari globlje 

korenine, ki ji bodo prišle prav v 

sušnih razmerah.

Pokosite trato

Višje kot so travne bilke, več fotosinteze se 

odvija v njih, zaradi česar je trata tudi bolj zelena. V 

splošnem velja pravilo, da trate nikoli ne skrajšajte 

za več kot tretjino, da je ne bi tako oslabili.

GNOJENJE TRATE 
V TREH KORAKIH

LE ZDRAVA TRATA 
JE RESNIČNO LEPA.

Gre za eno od področij v vašem vrtu, ki potrebuje največ hranilnih snovi. 
To ni prav nič presenetljivega: trata je namreč izpostavljena številnim 

obremenitvam, vzdržati mora otroško igro, vrtne zabave, mah, plevel in 
različne vrste vremenskih vplivov. Z njimi se lahko uspešno spopade le, če 

redno dobiva ustrezne hranilne snovi v obliki gnojila. Pokazali vam bomo, na 
kaj ne smete pozabiti, ko gnojite trato.

ENOSTAVNO 
GNOJENJE 

TRATE
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 Kdaj in kako pogosto 
morate kositi trato 

Kot splošno pravilo vam priporočamo, da trato med 

marcem in oktobrom pokosite enkrat tedensko. V obdobju 

hitre rasti med majem in junijem jo lahko pokosite tudi po-

gosteje. Kako pogosto kosite trato, je odvisno tudi od vrste 

trate in semen: predele trate, ki jih uporabljate pogosteje, 

in okrasno trato morate pokositi pogosteje, hitrost rasti 

trate pa je odvisna od sorte, starosti in kakovosti semen 

trate. Trato lahko kosite ob katerem koli trenutku dneva, 

ko temperature niso previsoke. Če je ozračje prevroče ali 

presuho, pa raje počakajte do večera.

 Najprimernejša višina  košnje trate 

Trato, namenjeno običajni uporabi, po navadi kosimo na 

dolžino med 4 in 5 centimetri, na senčnih področjih pa 

priporočamo dolžino približno 6 centimetrov. Trate ne 

pokosite preveč, saj se tako upočasni rast novih poganjkov, 

zaradi česar se pojavijo gole zaplate, kamor se rad naseli 

plevel. V splošnem velja naslednje: travnate bilke skrajšajte 

na tretjino trenutne dolžine. V vročih poletnih mesecih 

pustite, da trata zraste malce bolj. Tako lahko travne bilke 

bolje ščitijo zemljo pred soncem, s čimer se ohranjajo tudi 

zaloge vode v zemlji.

 Kako pri košenju poskrbeti 
za kar najboljše rezultate 

Za natančno košnjo boste potrebovali ostra rezila. Rezila 

kosilnice morate ponovno nabrusiti, če so travne bilke po 

košnji na robovih razcefrane, sivkaste in svetlo rjave barve.

 Kaj storiti s pokošeno travo, 
ko boste zaključili s košnjo? 

Pokošeno travo je treba po košnji vedno odstraniti s trate, 

saj gnije zelo počasi in bi tako lahko prispevala k nabiranju 

organskih odpadkov na vaši trati. Pokošena trava pa 

sama po sebi ni odpadek: uporabite jo lahko za pripravo 

dragocenega komposta, če počakate, da se posuši, potem 

pa jo zmešate z lesenimi opilki v razmerju 2:1. Posušena 

pokošena trava je tudi odlična zastirka za grmovnice in 

zelenjavne grede ter trato. Kosilnice z možnostjo priprave 

zastirke med košnjo razrežejo travo na majhne koščke in 

jih enakomerno razporedijo po trati.

 Je treba pokošeno trato pognojiti? 

Slaba stran košenja trate in odstranjevanja pokošene 

trave je dejstvo, da se na ta način iz zemlje neprestano 

odstranjujejo hranilne snovi. Takoj po košnji trata namreč 

potrebuje obilico dušika, fosfatov, kalija, magnezija, 

železa in elementov v sledovih. V nasprotnem primeru 

bo temnozelena barva trate zbledela in trata bo začela 

rasti počasneje. Posledice tega postopka lahko izravnate 

z uravnoteženim gnojenjem. Trato pognojite šele dan ali 

dva po košnji. V tem času se bodo zareze v travnih bilkah 

namreč zacelile.

Temnozelena, sveže 
pokošena trata je v 
pravem pomenu besede 
prava paša za oči, poleg 
tega pa je redna košnja 
zelo pomemben dejavnik, 
če želite za svojo zeleno 
preprogo dobro poskrbeti. 
Z redno košnjo se bodo 
travnate bilke razvejale 
in rasle tudi v širino, 
zaradi česar bo trata 
postala čudovito košata 
in odporna proti mahu in 
plevelu.

KOŠNJA TRATE: 
NAJBOLJŠI NASVETI IN TRIKI 
ZA ZDRAVO TRATO

COMPO Dolgotrajno gnojilo 
za trato

Visokokakovostno dolgotrajno 
gnojilo, ki trati zagotavlja 

hranilne snovi do 3 mesece. 
Deluje zanesljivo, zaradi 
vsebnosti dušika pa ne 
povzroča prehitre rasti.

TRATO, NAMENJENO 
OBIČAJNI UPORABI, PO 
NAVADI KOSIMO NA DOLŽINO 
MED 4 IN 5 CENTIMETRI, 
NA SENČNIH PODROČJIH PA 
PRIPOROČAMO DOLŽINO 
PRIBLIŽNO 6 CENTIMETROV.
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POMLAD 

Spomladi trato prekrivajo ostanki listja, storži ali veje, ki 

jih je treba odstraniti. Pomembno je tudi, da začnete z 

odstranjevanjem mahu in tako preprečite, da bi se še  

naprej širil.

Nadležne organske odpadke lahko enostavno odstranite 

s pomočjo rahljanja. Če pa trata ni več tako košata kot 

prej in če se na njej pojavljajo svetle zaplate, jo bo treba 

ponovno posejati. Novi trati omogočite kar najboljšo rast 

in jo posejte med aprilom in koncem maja. Pomembno 

je, da temperatura tal znaša vsaj 5- 10 °C. Od aprila 

dalje trata raste in zato potrebuje mnogo zraka, vode in 

hranilnih snovi v obliki gnojila. Nudimo vam številna gnojila 

z različnimi časi delovanja. Hranila se večinoma porazdeli 

po trati v skladu z zahtevano količino, kar je odvisno 

od vročine in vode, ki je na voljo. Omenjena tehnologija 

rastlinam vedno zagotavlja količino dušika, ki jo korenine 

lahko vsrkajo. Tako trata ni pretirano pognojena, prav tako 

pa ne obstaja nikakršnega tveganja, da bi soli odvečnih 

hranilnih snovi ušle v podtalnico. Sicer pa lahko uporabite 

tudi popolnoma organsko gnojilo za trate, s katerim 

boste dosegli temnozeleno, košato in trpežno trato.

POLETJE 

Trata se še posebno v poletih mesecih močno obrabi. 

Neposredna sončna svetloba, sušna obdobja in pogosta 

uporaba zahtevajo svoj davek in utrudijo trato.  

To pomeni, da jo morate obvezno kositi, zalivati in gnojiti 

redno. Za trato, ki se uporablja na običajne načine, je 

najprimernejša dolžina od 4 do 5 centimetrov. Za zalivanje 

velja naslednje: trato je treba dva- do trikrat na teden 

dobro zaliti, kar je odvisno od tega, kako pogosto dežuje, in 

od temperatur ozračja. Najboljši čas za to je zgodaj zjutraj 

ali zgodaj zvečer. Za zalivanje trate uporabite deset litrov 

na kvadratni meter, da lahko voda prodre dovolj globoko, 

še posebej v sušnih obdobjih. Ne pozabite pa je tudi 

pognojiti! Tako bo trata postala bolj odporna  

 

 

 

na sušo. Redno je treba odstranjevati tudi plevel in tako 

preprečiti, da bi se še naprej širil. Posamezni šopki plevela 

se lahko odstranijo relativno enostavno. Če pa pride do 

prave invazije plevela, pa uporabite gnojilo za trate, ki 

vsebuje sredstvo za zatiranje plevela. 

JESEN 

Če je vaša trata zaradi visokih temperatur in hude suše 

zelo trpela, je zdaj pravi čas, da jo pozdravite in jo pomla-

dite. 

Ko temperature padejo pod 10 °C, trata prekine svoje 

dejavnosti presnavljanja. Takrat je pravi čas, da jo skrajšate 

na optimalno dolžino približno petih centimetrov in tako 

preprečite, da bi jo napadle bolezni. Jeseni je pomembna 

tudi posebna namenska zaloga hranilnih snovi, ki bo 

izboljšala trpežnost trate in jo kar najbolje pripravila na 

prihajajočo zimo. Še pomembneje pa je, da se znebite 

vseh mokrih listov in majhnih vejic ter tako poskrbite, da 

bo imela trata na voljo dovolj zraka, da ne bi splesnela. 

Najbolje je, da s pobranimi listi prekrijete prazne prostore 

med grmi in pod živimi mejami.

ZIMA 

Trata pozimi precej trpi: pokriva jo sneg, po zmrznjenih 

travnih bilkah hodijo ljudje in živali, prav tako pa jo lahko 

oslabijo obdobja suhe zmrzali ali podaljšano zastajanje 

vode. 

Zaradi takšnih pogojev prihaja do bolezni, kakršna je 

denimo snežna plesen, povzročajo pa tudi zaplate na trati 

in bledozeleno barvo travnih bilk. Pozor: po prvi zmrzali 

po trati ne smete več hoditi, saj bi se lahko tako polomile 

krhke travne bilke.

NEGA TRATE 
ČEZ VSE

LETO

Zdrava in košata trata je 
osnova čudovitega vrta. 
Vendar pa je vse leto 
izpostavljena različnim 
preizkušnjam: otroci, 
ki se igrajo, psi, ki se 
valjajo po njej, družabni 
dogodki in vremenski 
vplivi lahko obremenijo 
vašo trato. Trato morate 
negovati letnemu času 
primerno, da se lahko 
tako upira obremenitvam 
vrtnega življenja. Pripravili 
smo vam pregled 
najpomembnejših 
dejavnosti:

ZIMA POMLAD POLETJE JESEN

GN
OJ

EN
JE

NE
GA

SE
JA

NJ
E

ODSTRANJEVANJE MAHU

PRIPRAVITE NOVO TRATO

ODSTRANJEVANJE PLEVELA

ZAČETNO GNOJENJE SEZONSKO GNOJENJE JESENSKO GNOJENJE

RAHLJANJE

10–14 dni po gnojenju

ZALIVANJE

po potrebi, dvakrat na teden pa globinsko zalivanje

KOŠNJA

enkrat na teden, bilke skrajšajte za največ 1/3

PONOVNO POSEJTE TRATO

najbolje, ko je temperatura tal od 5 do 10 °C

RAHLJANJE
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VEČ NASVETOV 
ZA ZELENO 
PREPROGO
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POMLAD: COMPO Gnojilo za 
trato z uničevalcem mahu 

Popolna nega trate, 
ki jo napada mah. Gnojilo 

regenerira in okrepi trato ter 
obenem prepreči rast  

novega mahu. 

POLETJE: COMPO Gnojilo 
za trato z dolgotrajnim 

delovanjem

Visokokakovostno dolgotrajno 
gnojilo, ki trati zagotavlja 

hranilne snovi do 3 mesece. 
Deluje zanesljivo, zaradi 
vsebnosti dušika pa ne 
povzroča prehitre rasti.

JESEN: COMPO Dolgotrajno 
jesensko gnojilo za trato 

Jeseni trata potrebuje manj 
dušika, a mnogo kalija. Naše 

gnojilo za trate s počasnim 
sproščanjem je prav tako 

popolno za prsti, ki vsebujejo 
veliko fosfatov, uporabljate pa 

ga lahko do konca oktobra/
začetka novembra.

DEC JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC
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Oreščki in semena za veverice
Pozimi tudi veverice cenijo malce dodatnih hranilnih snovi! 

Za to so odlični posebni trdni samodejni podajalniki hrane, 

saj so veverice lahko izjemno vztrajne in celo nasilne, ko 

gre za hrano. Podajalniki hrane so napolnjeni z oreščki, 

kakršni so denimo orehi, lešniki, semena, žir, semena gob 

ali kostanji. Morda imate na vrtu celo malce prostora za 

leskov grm ali jagodičevje? V tem primeru bi bilo lepo, če 

bi svoj pridelek delili, prepričajte pa se, da je glodavcem 

dolgotrajno na voljo ločena zaloga.

Koristne žuželke zaščitite z listjem
Najenostavnejšo zaščito pred zmrzaljo boste koristnim žuželkam omogočili z 

nedotaknjenim, neurejenim vrtom. Po gredicah in pod grmičke lahko posujete listje. 

Tako tla ne bodo prehitro zamrznila, črve pa boste globoko v zemlji na ta način 

zaščitili pred mrazom. Krešiči, ki jedo koloradske hrošče, gosenice in polžja jajčeca, 

pa bodo imeli več možnosti za preživetje.

Če ste jeseni obrezali živo mejo in obrezanih vej še niste zavrgli, jih naložite v kupe, 

kamor se bodo lahko zatekli ježi, krastače in pajki, ki bodo tako laže preživeli zimo.

KAKO KORISTNIM 
ŽUŽELKAM

POMAGATI 
V HLADNIH 
MESECIH

Ne dotikajte se trajnic
Če z obrezovanjem trajnic počakate do pomladi, bodo ptice 

pozimi še našle hrano v cvetnih koških. Poleg tega se za-

predki in jajčeca metuljev v visokih steblih 

prav tako razvijajo bolje. Ptice imajo 

zelo rade jagode trnulje, navadnega 

rakitovca, gloga ali brogovite.

Dom pa potrebujejo tudi čebele in čmrlji: 

brez njih namreč ne bi bilo cvetlic, sadja ali zelenjave. 

Zato je nakup čebeljega hotela ali hotela za insekte dobra 

ideja, lahko pa jim takšno prebivališče zgradite tudi sami 

in ga postavite na vrt. Kot zavetišče jih lahko uporabijo tudi 

živali.

JESEN

Ko pritisne mraz, imajo številni 
prebivalci vrtov težave pri iskanju 
zadostne količine hrane in zavetja. 
Rože so že odcvetele, temperature 
pa so padle, zaradi česar so tla 
zamrznjena. Pomembno je, da 
se koristne žuželke zaščiti, saj 
se tako vzdržuje ravnovesje med 
koristnimi žuželkami in škodljivci v 
vašem vrtu. Tako boste neposredno 
zmanjšali število škodljivcev, ki bi 
se lahko na pomlad sicer začeli 
množiti in napadati vaše rastline.

32 33

COMPO SVET V ZELENEM



 Ustrezen letni čas za sajenje 

Listavce, iglavce in sadno drevje je najbolje saditi med 

septembrom in novembrom, saj je v tem času 

prst še topla in zato ponuja naravno vlago. Če se odločite 

za spomladansko sajenje, pa velja naslednje:  

rastline s koreninsko grudo posadite med marcem in 

aprilom, tiste brez koreninske grude pa do konca maja. 

Priporočamo, da rastlino dva meseca po sajenju pognojite 

in se tako prepričate, da bodo korenine prejele dovolj 

hranil. Lesnate rastline lahko sicer v zabojčke sadite vse 

leto, najprimernejši pa so zaradi blagih temperatur meseci 

od marca do junija.  

 Izbira ustrezne prsti za vaše rastline 

Vaše rastline za dober začetek življenjskega cikla 

potrebujejo rahlo in dobro prezračeno prst z uravnoteženo 

možnostjo shranjevanja vode (brez zadrževanja vode!). 

Prepričajte se, da bo kompaktni vrhnji sloj prsti zrahljan 

vsakič, ko nameravate posejati novo rastlino.

Za pripravo sadilnih jamic uporabljajte prst za sajenje s 

posebno visoko vsebnostjo hranil. To velja tudi za peščena 

tla. Posebna prst vodo dlje časa zadržuje v tleh in tako 

zmanjša stopnjo izpiranja. 

 

 Priprava novih sadik na sajenje 

Če želite svojim rastlinam omogočiti optimalne pogoje za 

dobro rast, morate pred samim sajenjem zagotoviti še dva 

pogoja:

NUDENJE PODPORE RASTLINAM 
ŽE OD SAMEGA ZAČETKA 

MLADA DREVESA, PA TUDI VISOKI 
IN VELIKI GRMI ZA RAST POGOSTO 
POTREBUJEJO DODATNO PODPORO. 
ŽE OD ZAČETKA ZATO PRIVEŽITE 
RASTLINE NA PALICO, KI JO BOSTE 
ZAPIČILI NAVPIČNO V TLA.

USTREZNO

 SAJENJE

NA ENOSTAVEN 
NAČIN

 Dajte nov dom 
svojim rastlinam 

Ko sadite rastline s koreninsko grudo, mora biti premer 

jamice, ki jo izkopljete, vsaj dvakrat večji od same 

koreninske grude. Zrahljajte zemljo v jamici za sajenje 

do globine lopate, če je to le mogoče, nato pa v jamico 

vsujte prvi sloj zemlje za rastline. Nato zmešajte izkopan 

vrhnji sloj zemlje s preostalo zemljo (v razmerju enega 

dela vrhnjega sloja zemlje in dveh delov preostale zemlje) 

in z mešanico napolnite jamico. Če želite pospešiti rast 

rastline, lahko zemlji dodate tudi sredstva, ki bodo okrepi-

la koreninski sistem. 

Naslednji nasvet velja za rastline brez koreninske grude: 

narahlo napolnite jamico s pripravljeno zemljo in položite 

rastlino nekaj centimetrov nad njo. Rastlino narahlo pre-

mikajte navzgor in navzdol, da se bo zemlja enakomerno 

razporedila okrog korenin. Po tem poteptajte zemljo, ki 

obdaja rastlino.

 Optimalno zalivanje 

Okrog izkopane jamice naredite približno 10 cm visok 

rob za zalivanje. Tako boste zagotovili, da bodo imele 

vaše rastline kar najboljšo oskrbo z vodo. Po sajenju je 

pomembno, da rastlino dobro zalijete in tako zaprete 

vdolbinice med zemljo in koreninami.

1 COMPO SANA 
Substrat za sajenje

Popoln substrat ki 
zagotavlja močnejše 

in bolj zdrave rastline, 
zahvaljujoč popolni 
hranilni mešanici.

2 COMPO Dolgotrajno 
gnojilo za iglavce

Kakovostno dolgotrajno 
gnojilo, ki smo ga 
razvili posebej za 

iglavce, zagotavlja 
močne, temno zelene 
in zdrave rastline ter 

spodbuja sposobnost 
regeneracije.

1

21Lesnate rastline brez 
koreninske grude pred 
sajenjem za nekaj ur 
položite v vedro vode. 
Suhe rastline s koreninsko 
grudo prav tako pomočite 
v vodo, poskrbite pa 
tudi, da bodo rastline v 
zabojčkih obilno zalite. 
Rastline brez koreninske 
grude se še posebno rade 
izsušijo, zato jih je treba 
pred sajenjem dobro zaliti.

2Vse poškodovane in 
polomljene korenine 
lesnatih rastlin brez ko-
reninske grude za nekaj 
centimetrov obrežite 
z ostrimi vrtnarskimi 
škarjami. Tako boste 
belim vlaknastim
 koreninam, ki so 
pomembne za vsrka-
vanje hranilnih snovi, 
omogočili, da se bodo 
pozneje bolje razvile.

Popolno prst za vrtnar-
jenje je lahko obdelovati, 
oddaja pa prijeten vonj 
po zemlji. Rahla mešan-
ica peska, ilovice in 
humusa vsebuje mnogo 
pomembnih hranil, 
vsrkava deževnico in 
odvaja odvečno vodo, kar 
pripomore k ustvarjanju 
temeljev za zdravo rast 
rastlin in obilje živopi-
sanih cvetov. Žal vse 
prsti za vrtnarjenje ne 
ustrezajo tem zahtevam. 
Z malo vaje pa lahko to 
spremenite. Pokazali vam 
bomo, kako lahko v svoj 
vrt zasejete nove rastline 
in tako postopoma ustva-
rite zeleno oazo, ne glede 
na kakovost vaše prsti.
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1 COMPO BIO Dolgotrajno gnojilo  
za rododendrone

Dolgotrajno gnojilo, ki je popolnoma 
prilagojeno potrebam kisloljubnih 
rastlin.

2 COMPO SANA Substrat za 
rododendrone

Visokokakovosten substrat za sajenje, 
ki je primerna predvsem za vse 
rastline, ki bolje uspevajo pri nizki 
pH-vrednosti.

3 Rasti substrat za ameriške borovnice

Visokokakovosten substrat za sajenje 
ameriških borovnic, rododendronov, 
azalej, hortenzij in ostalih kisloljubnih 
rastlin.

Hortenzije in njihovi mnogoštevilni, živopisani cvetovi 
so prava stalnica na vaših okenskih policah, balkonih 
ali vrtovih. Če izberete pravilno sorto in zanjo ustrez-
no skrbite, vas bodo vse poletje navduševale s svojim 
nostalgičnim čarom. Zahvaljujoč številnim cvetkom pa 
bodo v koritih za rože ali na cvetličnih gredicah prava 
paša za oči. Tukaj lahko najdete nasvete o vsem, kar mo-
rate vedeti o hortenzijah, in nasvete za njihovo nego. 

3 
1

2

3

Kako najbolje skrbeti 
za hortenzije

Že njihovo ime vam pove, kaj hortenzije potrebujejo 
za optimalen razvoj: beseda »hydrangea« prihaja iz 
grščine, sestavljata pa jo besedi »hydro« (voda) in 
»angenion« (posoda). Če želite hortenzije ustrezno 
negovati, je treba najprej 
poskrbeti za redno zalivanje, 
kar še posebej velja za 
rastline v koritih. Podobno 
kot rododendroni, azaleje 
in kamelije tudi hortenzije 
spadajo med kisloljubne 
rastline, ki najbolje uspevajo 
z malo hranilnimi snovmi v 
kislih tleh. Za zdravo rast 
bodo hortenzije potrebovale 
posebno prst, bogato s 
hranilnimi snovmi in z 
nizko vrednostjo pH. Za 
rastline kislih rastišč, kot so 
rododendroni, hortenzije, 
azaleje, rese, ameriške 
borovnice, brusnice  in druge uporabite Rasti pHLow 
gnojilo. Za gnojenje hortenzij priporočamo uporabo 
dolgotrajnega gnojila za rododendrone. 

Kako ustrezno 
obrezovati hortenzije

Različne sorte hortenzij se obrezuje na različne 
načine. Če upoštevate naslednja pravila, se vam 
bodo vaše rastline zahvalile tako, da vas bodo še 
dolgo razveseljevale z obilico cvetov:

• Če se želite prepričati, da bodo stebla lataste in 

divje hortenzije v slabem vremenu dobro prenašala 
težo cvetov, jih obrežite spomladi ali pozno jeseni. To 
je edini način, ki zagotavlja, da bodo rastline razvile 
močne poganjke in trdno osnovo za razvoj številnih 
cvetov.

• Francoska hortenzija (hydrangea macrophylla), 
hortenzija s čipkastim ovratnikom 
(hydrangea macrophilla normalis) 
in plezava hortenzija (hydrangea 
petiolaris) cvetove razvijejo leto 
poprej, zato je pri teh sortah treba 
stare poganjke odstraniti takoj po 
poteku obdobja cvetenja. Hortenzij 
spomladi ne obrezujte preveč, ods-
tranite le odmrle in zmrznjene dele 
rastline nad zadnjimi poganjki. 

• Sorta hortenzije »Endless 
Summer« je izjema tega pravila: z 
razliko od ostalih francoskih horten-
zij ceni obilno obrezovanje spomladi 
in poleti, saj tudi po tem požene 
številne poganjke in nato ponovno 
zacveti v vsej svoji lepoti.

Kako uspešno prezimiti hortenzije

Hortenzije pozimi pokrijte z dračjem ali smrekovi-
mi vejicami, da jih tako zaščitite pred zmrzaljo in 
zagotovite, da boste lahko v cvetličnem čudežu 
uživali tudi prihodnje leto. Ta nasvet je še posebej 
pomemben za francosko hortenzijo in hortenzijo s 
čipkastim ovratnikom, ki poganjke poženeta leto 
poprej. Po možnosti je treba vse hortenzije v loncih 
in koritih čez zimo hraniti nekje, kjer bodo varne pred 
zmrzaljo. 

JE PRED VAMI ŠE POSEBEJ SUHO 
POLETJE? IZBERITE SORTE, KI 
SO ODPORNE PROTI SUŠI! 

Z VROČINO IN SUŠO, KI JO SPREMLJA, 
SE NE MOREJO USPEŠNO SPOPASTI 
VSE SORTE HORTENZIJ. DOKAZANO 
JE, DA HORTENZIJE SORTE HYDRAN-
GEA ASPERA (SRHODLAKAVA HOR-
TENZIJA), HYDRANGEA QUERCIFOLIA 
(HRASTOVOLISTNA HORTENZIJA) IN 
HYDRANGEA PANICULATA (LATNATA 
HORTENZIJA) VROČA POLETJA PRE-
NAŠAJO PRECEJ BOLJE OD OSTALIH.

VSE, KAR MORATE 
VEDETI O

HORTENZIJI

Trajnice so najprimernejše rastline za 
cvetoč vrt. Ker vas bodo razveseljevale 
dolga leta, vam gredice ne bo treba poust-
variti vsako leto. Kljub temu pa je po-
membno, da jim privoščite malce skrbne 
nege, da bodo še dolgo ostale lepe. Na 
tem mestu lahko izveste, kako to storiti.

 ZNANOST RASTLIN: vse trajnice niso enake 

Trajnice so zelnate rastline, ki se vsako leto obnovijo v zemlji. 

Deli rastline, ki rastejo nad površjem, pa pozimi odmrejo. 

Obstaja neverjetna količina različnih sort z različnimi rastnimi 

navadami, obdobji cvetenja, navadami cvetenja in v različnih 

barvah.   

Pomlad 

Spomladi z gredice trajnic odstranite listje in obrežite zmrznje-

ne cvetove in liste. Pri visokih trajnicah obrežite poganjke iz 

preteklega leta do tal in pustite le liste, ki rastejo najnižje. 

Pomembno je, da suhi poganjki novim, mladim poganjkom ne 

preprečujejo ustreznega razvoja in rasti. Ostanek rastline nato 

nežno »prečešite«, saj je to edini način, na katerega lahko iz 

podrastja odstranite odmrla stebelca.

KAKO 
USTREZNO  
SKRBETI ZA 
TRAJNICE

Poletje
Vsaka trajnica v splošnem potrebuje 

različno vrsto nege. Če želite, da poletna 

kadulja, ostrožnik in volčji bob naslednje 

leto obilno cvetijo, jih morate po prvem 

obdobju cvetenja obrezati nizko pri tleh. 

Določene trajnice, kot denimo orlica, 

naprstec in lučnik, proizvedejo toliko 

semen, da se bodo ta izjemno hitro 

razširila po vsem vrtu. Če bi radi nadzo-

rovali svoje trajnice, jih morate obrezati 

pravočasno, še preden se oblikujejo prva 

semena. Nizko rastoče in blazinaste 

trajnice lahko porežete do približno 

dveh tretjin. Nato bodo ponovno 

pognale poganjke, ki pa bodo mnogo 

bolj košati. 

Določene trajnice tvorijo veliko strans-

kih poganjkov in rastejo izjemno hitro, 

denimo astre in krizanteme. Višje kot 

zrastejo, manj stabilne postanejo, prav 

tako pa se bo razširilo golo območje 

na spodnjem delu rastline. Če jih 

obrežete, bodo ostale bolj kompaktne 

in stabilne, prav tako pa bo na njih 

zraslo več cvetov. Ko bodo trajnice do-

segle približno tretjino končne višine, 

odstranite zgornjih 2 do 5 centimetrov 

poganjkov.

Jesen
Rastline obrežite skoraj do tal. Tako 

boste ustvarili prostor za nove pogan-

jke, ki bodo pognali prihodnjo pomlad, 

preprečili glivična obolenja in zaustavili 

tvorjenje semen. Nato odstranite plevel 

in okrog rastlin potresite tanko plast 

komposta. Tako boste trajnice kar 

najbolje pripravili na nov pomladni 

začetek.  

Zima
Če želite zaščititi 

blazinaste trajnice 

pred zmrzaljo, vam 

priporočamo, da čeznje 

potresete sloj listov. 

Spomladi, po koncu 

zmrzali, boste lahko 

listje odstranili.
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ZIMA

NAJPRIMERNEJŠI ČAS ZA OBREZOVANJE DREVES

Podobno kot pri vseh elementih nege vrta tudi za obrezovanje lesnatih rastlin 
velja naslednje: pravilno izbrani čas je bistvenega pomena! Najboljši čas 
za obrezovanje sta februar in marec, ko je čas najhujše zmrzali že mimo. 
Prezgodnje obrezovanje bi povzročilo slabšo odpornost lesnatih rastlin na 

zmrzal, če drevesa obrežete prepozno, pa lahko pri tem poškodujete morebitne 
poganjke, ki so že zrasli. Pomembno je, da drevesa obrezujete le, ko ni zmrzali.

PRAVILNO

OBREZOVANJE 
DREVES
Čeprav v naravi ni 
postopka, podobnega 
obrezovanju, je redno 
obrezovanje dreves precej 
uporabno. Na ta način 
bodo vaše lesnate rastline 
zadobile ustrezno obliko, 
spodbudili pa boste 
tudi tvorjenje cvetov in 
sadežev. Obrezovanje 
poskrbi tudi za boljšo 
rast in odganja bolezni 
ter glivična obolenja.

Žaganje vej
Prepričajte se, da boste rez vedno izvedli nad listnim 

poganjkom pod rahlim kotom, da se lahko voda tako 

enostavno odvaja. Ne smete pa odrezati zadebeljenega 

dela ob začetku veje (začetka glavnega poganjka), saj bo 

ta del pomagal zaceliti rano, ki nastane ob rezu. Začetek 

glavnega poganjka veje je del, kjer se veja združi z deblom: 

vsako leto veja najprej zraste, nato pa se odebeli. Pozneje v 

istem letu bo zraslo tudi deblo in zdrsnilo prek dela veje.

Žage ne nameščajte preblizu debla, saj boste tako uničili 

začetek glavnega poganjka. V tem primeru se rana ne bo 

zacelila, zaradi česar bo bolj dovzetna za glivična obolenja. 

Nikar pa ne režite predaleč od debla! Preveliki štrclji se 

namreč ne morejo zarasti. Posledice: v rano bi lahko prišle 

glivice ali bakterije, ki povzročajo gnitje, zaradi česar bi 

veje lahko odmrle.

Krajšanje vej
Če veje le krajšate, ni nobene potrebe po rezanju pri 

začetku glavnega poganjka (tj. pred zadebelitvijo med 

deblom in vejo). Pozor: poiščite morebitne poganjke in na-

pravite diagonalni rez tik nad poganjkom (približno 5 mm), 

da lahko voda tako enostavneje odteka. Nad poganjkom pa 

prav tako ne pustite preveč cepiča, kot, pod katerim režete, 

pa ne sme biti preoster, da bo tako rana čim manjša.

TEHNIKA PRAVILNEGA OBREZOVANJA 
VEDNO UPORABITE OSTRO ORODJE, SAJ 
LAHKO LE TAKO POSKRBITE ZA ČIST REZ. 
ČE ŽELITE OHRANITI NAČIN NARAVNE RASTI, 
MORATE OBREZATI GLAVNE VEJE IN TAKO 
ENAKOMERNO RAZREDČITI KROŠNJO.

Postopna navodila
Postopek za velike veje

Debele veje odžagajte v treh etapah, da bo tako rana čim manjša. Z nadaljnjo oskrbo drevesa boste poskrbeli, da se bo rana zacelila, 

preprečili pa boste tudi vdor virusov, bakterij ali gliv v drevo. Na tem mestu si oglejte natančni postopek.

 1. korak: 

Najprej napravite rez od spodnjega dela 

veje do središča veje. 

 Poskrbite, da bo med mestom reza in 

deblom 

vsaj 50 cm razdalje.

 2. korak: 

Sedaj zarežite v vejo z zgornjega dela, 

približno 60 cm stran od debla.

 3. korak: 

Odrežite preostanek veje, pri čemer mora 

začetek glavnega poganjka ostati na 

deblu.

 4. korak: 

Rastlina pogosto potrebuje več let, da bi 

sama zacelila rano. V tem času lahko v 

drevo vdrejo virusi, bakterije in glive. Ods-

tranite morebitno žagovino s površine reza, 

nazobčane rane pa zgladite z rezilom. 

 5. korak: 

Če želite pospešiti postopek celjenja, mo-

rate na rano takoj po obrezovanju nanesti 

obilico sredstva za celjenje ran do 2 cm 

pod robom rane. Enkrat na dve do tri leta 

preverite območje in po potrebi ponovno 

nanesite sredstvo za celjenje. 
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1

5
2

3
4 SIMPTOM: DO TEGA MORDA PRIHAJA ZARADI: POMAGATE SI LAHKO TAKOLE:

upočasnjena rast, bledi listi pomanjkanje dušika, škodljivci
pognojite in preglejte rastlino, 
ali se na njej ne pojavljajo škodljivci, 
ter jih po potrebi odstranite

 majhni listi
pomanjkanje hranilnih snovi ali 

svetlobe

gnojenje, selitev na svetlejšo 

lokacijo

rjave ali suhe konice listov
suh zrak v kombinaciji s toploto, 

pomanjkanje vode

rastlino poškropite z vodo, 

selitev na drugo lokacijo

rumeni listi
pomanjkanje železa, preveč ali pre-

malo vode, pomanjkanje svetlobe

presaditev, zalivanje z vodo brez 

apna, selitev na svetlejšo lokacijo

odpadajoči listi prepih, zastajanje vode
zastajanje vode, manj pogosto 

zalivanje

hitro rastoči, visoki poganjki pomanjkanje svetlobe selitev na drugo lokacijo

mlahavi listi, korenine, ki 

gnijejo

koreninska gniloba (bolezen), zasta-

janje vlage

odstranite nagnite korenine in 
presadite rastlino, manj pogosto 
zalivanje

lepljiv sloj na listih škodljivci
preverite, ali se na rastlini pojavljajo 

škodljivci, in jih po potrebi odstranite

NAJPOMEMBNEJŠI 
DEJAVNIKI STRESA 
ZA ZELENE RASTLINE 
DA BODO RASTLINE IN 
LJUBITELJSKI VRTNARJI OSTALI 
SPROŠČENI TUDI POZIMI

1 COMPO Tekoče gnojilo za 
palme in zelene rastline 

To posebno mineralno tekoče 
gnojilo zagotavlja zelenim 

rastlinam, palmam in praprotim 
ustrezno količino hranilnih 

snovi ter dodatno vsebnost 
kalija in železa. Na ta način listi 

ostanejo dolgo časa močni in 
zeleni.

2 COMPO SANA Substrat za 
palme in zelene rastline

Substrat je še posebej 
prilagojen potrebam zelenih 

rastlin, palm in praproti v 
lončkih, saj vsebuje posebno 

mešanico mikro-hranilnih 
snovi. Rastlinam do 8 tednov 

zagotavlja vse, kar potrebujejo 
za zdravo rast. Zahvaljujoč 

naravnim kosmičem za zračenje 
iz perlita in vulkanskih kamnin 

se ta prst ponaša z rahlo, 
zračno strukturo.

3 COMPO Gnojilne palčke za 
palme in zelene rastline 

Če raje gnojite redkeje, se 
odločite za gnojilne palčke 

s trimesečnim dolgoročnim 
učinkom. Palčke vsebujejo vsa 

pomembna glavna in mikro-
hranila za zelene rastline. Zelo 

enostavno jih je uporabljati: 
palčko le vstavite v substrat in 

rastlino zalijte.

Rasti LIST  
gnojilo

Visokokakovostno, 
univerzalno gnojilo 
za bujno zeleno 
barvo listov in 
preprečevanje 
zastojev v rasti.

SIMPTOMI STRESA PRI  
ZELENIH RASTLINAH NA PRVI POGLED

3 

2

1

Zastajanje vode
Ljubitelji rastlin, še posebej tisti, ki še nimajo veliko izkušenj, 

pogosto navdušeno pretiravajo z zalivanjem svojih varovancev. 

Zato je dobro, da pred zalivanjem kazalec potisnete za nekaj cen-

timetrov v zemljo. Tudi če je površina že suha, je lahko morda prst 

v spodnjem delu lončka še vlažna. Če rastlina ves čas prejema 

preveč vode, obstaja tveganje, da ji bodo odmrle korenine, zato tu 

velja osnovno pravilo: manj je več!

Pomanjkanje hranilnih snovi
Brez hranilnih snovi ne bo šlo. Če želimo biti čili in zdravi, ljudje 

potrebujemo vitamine, ogljikove hidrate in podobno, prav tako 

pa se tudi rastline razvijajo optimalno le, če jim zagotavljamo 

dovolj hranilnih snovi. Še posebej lončnice, ki v nasprotju z 

vrtnimi rastlinami ne pridobivajo hranilnih snovi iz okolja, je treba 

redno gnojiti od marca do oktobra. Mimogrede: rastline, ki so pri 

močeh, uspevajo bolje, poleg tega pa razvijejo tudi večjo stopnjo 

odpornosti pred škodljivci in boleznimi.

Lokacija
Svetloba, zrak, temperatura: potrebe sobnih rastlin se med seboj 

zelo razlikujejo. Če ste ob nakupu že upoštevali zadevne potrebe 

svojih rastlin, boste imeli pozneje manj dela in manj skrbi ob ugo-

tavljanju, kakšno nego potrebujejo. Tipična težava pozimi je suh 

zrak zaradi gretja. V tem primeru lahko pomaga redno škropljenje 

rastlin z vodo. Listi z rjavimi konicami ali črnimi lisami so vidni ka-

zalnik pretople ali presuhe lokacije. Tudi prepiha rastline običajno 

ne prenašajo dobro: nekatere se nanj odzovejo tako, da denimo 

začnejo izgubljati liste. Izkušnje so pokazale, da imajo rastline, ki 

jim je prehladno, rumene konice listov ali pa jim odpadajo listi, 

s čimer pokažejo, da se ne počutijo dobro. Če rastlina hitro tvori 

visoke, a precej šibke poganjke, je to znak pomanjkanja svetlobe. 

Rastlina s hitro rastjo poskuša najti alternativne vire svetlobe, ker 

ima na voljo premalo svetlobe za fotosintezo.

Škodljivci
Težava s škodljivci in boleznimi je v tem, da jih pogosto prepoz-

namo šele, ko je prepozno, saj so majhninepovabljeni gostje 

običajno tako drobni, da jih na začetku spregledamo. Še posebej 

pozimi, ko so rastline že tako ali tako oslabljene zaradi suhega in 

toplega ogrevanega zraka ter pomanjkanja svetlobe, imajo škod-

ljivci lahko delo. Zato je v tem času priporočljivo dobro opazovati 

svoje rastline. Ob prvih znakih razbarvanih in zvitih listov, tankih 

nitk, ki nastajajo med njimi, ali lepljivega sloja na listih se je treba 

odzvati hitro. Najbolje je, da prizadeto rastlino ločite od drugih 

rastlin, da preprečite nadaljnje širjenje. Po pomoč se lahko obrne-

te na strokovnjake v vrtnih centrih. Nasvet: najbolje je, da s seboj 

vzamete list okužene rastline, saj lahko izurjeno oko tako običajno 

kar hitro ugotovi, za katerega škodljivca gre.

Presaditev
Presaditev je seveda nujna za zdravo rast rastlin. Kot otrok, ki 

v nekem trenutku preraste svojo posteljo, tudi za rastlino lonec 

sčasoma postane premajhen. Zato je treba sobne rastline 

spomladi presaditi v večji lonec na vsaka dve do tri leta (pri večjih 

rastlinah pa od štiri do pet let). Ne podcenjujte učinkov te spre-

membe. Za rastlino je sprememba sprva šok, saj se jo odstrani 

iz običajnega kolja, izgubi korenine in se mora najprej prilagoditi 

ter navaditi na svežo, zrahljano zemljo v svojem novem domu. 

Prav nič nenavadnega ni, če zelene rastline kmalu po tem, ko ste 

jih presadili, povesijo liste ali jih nekaj celo izgubijo. A brez skrbi: 

dolgoročno se bo rastlina v svojem novem okolju počutila bolje, 

zrasli ji bodo večji listi, prav tako pa bo hitreje rasla. 
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 Pri kupovanju bodite pozorni na  
 kompaktno koreninsko grudo 

Prepričajte se, da ima drevo, ki ga kupujete, čvrsto grudo s 

številnimi vlaknastimi koreninicami. Da bi to preverili, drevo 

previdno izvlecite iz lonca. Če je koreninska gruda močna 

in kompaktna, lahko drevo kupite brez težav. Izberite raje 

manjše drevo (velikosti največ 1,20 m), saj si boste tako 

zagotovili, da vam bo sajenje lažje uspelo.Manjše drevo 

namreč veliko bolje preživi koreninski šok in šok ob sajenju 

kot pa višje drevo. Idealna je mlada in majhna rastlina, ki je 

v loncu posajena približno eno leto.

 Božična drevesa ne marajo  
 pretirane toplote 

V tem letnem času je drevo v fazi prezimovanja/zimskega 

počitka in zato potrebuje trenutek, da se prilagodi na 

nove razmere, preden ga okrasite. Najprej ga za nekaj dni 

postavite na hladno in svetlo mesto, kjer bo zaščiteno pred 

soncem. Dobra izbira je hodnik, vhodna veža ali klet. Doma 

ga okrasite šele en dan pred božičem. Če je le mogoče, 

izberite hladno mesto. Zimski vrt je na primer idealna 

lokacija. Drevesa nikoli ne postavljajte ob radiatorje, saj ne 

prenaša pretoplega zraka. 

 Božično drevo redno zalivajte  
 in ga premaknite na prosto po 10 dneh 

Koreninsko grudo dobro zalijte, preden drevo postavite v 

stanovanje. Ko bo drevo v notranjih prostorih, ga redno 

zalivajte. Koreninska gruda se nikoli ne sme izsušiti. Poleg 

tega drevo redno škropite z vodo. V zaprtih prostorih naj 

drevo preživi čim manj časa. Po največ 10 dneh ga morate 

premakniti na prosto.

Ko drevo preselite na prosto, upoštevajte tudi naslednje 

nasvete. Ker je bilo drevo nekaj časa v toplejšem prostoru, 

je prekinilo obdobje prezimovanja in izgubilo svojo odpor-

nost proti mrazu. Najbolje je, če se lahko drevo prilagodi 

na svetlem prostoru, kjer ni zmrzali in prepiha. Prav tako 

ga morate še naprej redno zalivati, da tako nadoknadite 

izgubo vode zaradi izhlapevanja v suhem prostoru s toplim 

zrakom.  Po približno 2 tednih ga lahko posadite na prosto 

v trenutku, ko ne prihaja do zmrzali.

 Sajenje na prostem: rahla prst, primerna  
 za iglavce, in dobro zalivanje 

Za dober in hiter začetek v svojem novem okolju novinec 

potrebuje rahlo, zračno zemljo, ki je sposobna dobrega 

shranjevanja vode. Kompaktno prst v tleh je treba v 

vsakem primeru pred sajenjem zrahljati. Za sadilno jamico 

vam priporočamo uporabo COMPO SANA® substrata za 

sajenje ali COMPO BIO univerzalnega substrata  saj lahko z 

njuno pomočjo izboljšate dovajanje zraka v tla in rast rast-

line. Premer sadilne jamice mora biti enak vsaj dvojnemu 

premeru koreninske grude, sadilna jamica pa mora biti tudi 

dovolj globoka.

Bodite previdni, ko vzamete rastlino iz lonca in ko jo 

polagate v sadilno jamico. Najbolje je, da vzamete celotno 

koreninsko grudo, previdno zrahljate robove in jo nato 

v celoti položite v rastlinsko jamico. Praviloma bi morali 

drevo zasaditi tako globoko, kot je bilo zasajeno tudi prej. 

Zemlja naj pokriva največ 1–2 prstni širini nad koreninsko 

grudo. Na koncu poteptajte zemljo okrog drevesa.

Po sajenju drevo dobro zalijte, da se bodo tako zaprle 

luknjice med koreninami v zemlji. Za optimalno zalivanje 

naredite 10 centimetrov visok rob za zalivanje. Debela 

plast zastirke iz lubja bo korenine ščitila pred zmrzaljo 

in izsušitvijo. Po dveh mesecih drevo pognojite z Rasti 

magnezij gnojilom za gnojenje iglavcev.

KAKO KUPITI  
BOŽIČNO DREVO 
IN SKRBETI ZANJ!

Življenje božičnega 
drevesa je običajno 
precej kratko. V 
začetku januarja 
skupaj z drugimi 
podobnimi drevesi 
klavrno konča ob 
robu ceste. Kot 
alternativo lahko 
kupite božično drevo 
v loncu. Če drevo 
preživi praznike in 
ga boste ohranili 
kot lončnico ali 
ga celo posadili, 
morate spoštovati 
nekaj pravil.

1 COMPO SANA® 
Ssubstrat za sajenje

Popoln substrat, ki 
zagotavlja močnejše 

in bolj zdrave rastline, 
zahvaljujoč popolni 
hranilni mešanici.

2 COMPO 
DOLGOTRAJNO 

GNOJILO ZA IGLAVCE

Kakovostno dolgotrajno 
gnojilo, posebej za 
iglavce, zagotavlja 

močne, temno zelene 
in zdrave rastline ter 

spodbuja sposobnost 
regeneracije.

1

2
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Priprava balkonskih rastlin
Pomembno je, da poskrbite, da v koritu ne 

zastaja voda in tako preprečite, da bi se v prst 

in korenine v vlažnem zimskem vremenu na-

selila gniloba. Še zlasti si morate zapomniti, da 

glineni in keramični lončki niso vedno odporni 

na zmrzal. Ko v lončku zmrzne odvečna voda, 

ki je v njem ostala od zalivanja ali zaradi dežja, 

se prostornina vode razširi, zaradi česar lahko 

material razpoka ali pa lonček celo poči. Poleg 

dovolj dolgih odprtin za odvajanje vam lahko 

odvečno vodo pomaga odvajati tudi odvajalni 

sistem iz koščkov nabrekle gline ali grobega 

peska, ki jih namestite na dno lončka. Če ste 

lonček postavili neposredno na balkonska tla 

ali na tla terase, se prepričajte, da odprtine za 

odvajanje niso zamašene. Stvari vam lahko 

olajšajo majcene podporne nogice, izdelane iz 

kamnov ali lesa.

Po drugi strani, pa seveda ne smete pozabiti na 

zalivanje vaših rastlin, da se ne bi izsušile. Če 

želite na balkonu ali terasi zdrave zimske rast-

line, se morate vedno prepričati, da je zemlja 

neprestano vlažna.

Nasvet št. 1: izberite ustrezno sorto iglavca
Ko bodo iglice začele odpadati, bo že prepozno. Zato je po-

membno, da si že od začetka zapomnite naslednje nasvete. Pri 

izbiri iglavcev bodite previdni in izberite ustrezno sorto drevesa. 

Od sorte, ki jo izberete, bo odvisno, ali bodo iglice 

drevesa izgubila hitro ali počasi. Siva jelka 

je še posebej primerna za dolgotrajno 

bivanje v vaši dnevni sobi.

Jelke kupite pri majhnih lokalnih 

prodajalcih, saj so drevesa, ki jih 

prodajajo, pogosto sveža in pose-

kana pred kratkim. Njihovo starost 

lahko enostavno določite tudi 

tako, da pregledate površino reza. 

Temnejša kot je, dlje časa nazaj je 

bilo drevo posekano. Če pa želite biti 

povsem prepričani glede starosti drevesa, 

pa lahko drevo pri lokalnem prodajalcu pose-

kate ali izkopljete sami, le rezervirajte ga prej. Tako 

si boste lahko pravočasno zagotovili čudovito drevo, ki ga boste 

posekali šele, ko ga boste resnično potrebovali. 

Nasvet št. 2: izognite se temperaturnim 
nihanjem
Ko boste izbrali čudovito drevo in ga prinesli domov, vam 
priporočamo, da takoj odstranite mrežo, da se lahko tako 
veje ponovno razvijejo. Preden ga namestite v stanovanje, 

morate drevo za en dan pustiti v garaži, na balkonu, 
zaščitenem pred vetrom, ali na hladnem hodni-

ku. Tako boste poskrbeli, da ne bo prišlo do 
prevelikih temperaturnih nihanj, da ne bi 

drevo prehitro izgubilo iglic.

Nasvet št. 3: poskrbite, da 
bo božično drevo vlažno
Ker iglavci potrebujejo veliko vode, naj 

bodo ves čas vlažni. Če želite drevesu 

omogočiti, da bi lahko vsrkalo vodo, s 

štrclja odrežite kolut debla in nato deblo 

postavite v vedro vode. Za iglavce

 v dnevni sobi lahko enostavno uporabite vodo 

iz pipe. Vsak dan preverite, ali ima drevo dovolj vode, 

in vedro po potrebi napolnite, da drevo ne bi ostalo suho. 

Veje lahko tudi poškropite z vodo, če želite drevesu zago-

toviti še več vlage. 

Iglavci v stanovanju ali hiši pogosto začnejo izgubljati 
iglice in lahko tako pokvarijo božično veselje. Hitrost, 
s katero iglavci izgubljajo iglice, je pogosto odvisna 
od sorte iglavca, lokacije in nege. Na tem mestu 
lahko izveste, kaj lahko storite, če želite preprečiti, da 
bi iglavci izgubili iglice.

NAJBOLJŠI 
NASVETI ZA 
IGLAVCE, KI 
IZGUBLJAJO IGLICE

POMAGA TUDI IZBIRA 
PRAVE LOKACIJE.  

PO MOŽNOSTI IZBERITE PROSTOR, 
ODDALJEN OD KAMINA ALI RADIATORJEV, 
KJER NI PREVROČE ALI KJER NI PREVEČ 

PREPIHA. TAKO BO VAŠE BOŽIČNO DREVO 
ZAČELO IZGUBLJATI IGLICE 

VELIKO KASNEJE.

DOLGOTRAJNE 
IN ŽIVOPISANE 
NAJLEPŠE 
ZIMSKE RASTLINE

LEPA ZAŠČITA PRED ZMRZALJO ČE ZA RASTLINE PRIPRAVITE 

PREGRINJALA, IZDELANA IZ VREČEVINE, JIH BOSTE TAKO ZAVAROVALI 

PRED MRAZOM, POLEG TEGA PA BODO PREGRINJALA TUDI OKRASILA 

BALKON. OKROG RASTLIN JIH LAHKO NAMESTITE Z ŽIVOPISANIMI 

TRAKOVI, KI SO OKROG BOŽIČA VIDETI ŠE POSEBEJ ČUDOVITO.

Tudi če balkona pozimi ne 
uporabljate prav pogosto, je 

pogled na balkon, poln zelenih 
rastlin, v sivih zimskih mesecih kra-

sen. V tem članku vam predstavljamo izbor 
balkonskih rastlin in rastlin v koritih, ki vas 

bodo tudi pozimi, ko je zunaj ledeno mrzlo, 
še vedno razveselile.

POZIMI 

SAJENJE  
NA BALKON

ČE ŽELITE O 
RASTLINAH 

IZVEDETI VEČ, 
SKENIRAJTE  

QR-KODO:
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1 COMPO SANA® 

Ssubstrat za citruse

Poseben substrat za 
posebne zahteve tropskih 

in trajnih agrumov. Vsebuje 
kremenčev pesek, ki 
omogoča prepustno 

strukturo in tako zmanjša 
tveganje za zastajanje vode.

2 COMPO BIO 
Tekoče gnojilo za citruse

Za zdrave sadeže in bujno 
zelenje: gnojilo za citruse 

COMPO BIO 
s kalijem in železom vsebuje 

povsem naravne sestavine 
in je primerno za vse vrste 

agrumov.

1

2

V SVOJI SUBTROPSKI DOMOVINI V 

AZIJI IMAJO LIMONE, POMARANČE, 

KUMKVATI IN OSTALI AGRUMI 

DOVOLJ SONCA. NIČ ČUDNEGA 

TOREJ, DA JIH PRI NAS MOTI MRZLO 

IN VLAŽNO PO KONCU VRTNARSKE 

SEZONE JE POTREBNO AGRUME ČIM 

PREJ PRESELITI V NJIHOVO ZIMSKO 

DOMOVANJE. 

KO SE SPOMLADI TEMPERATURE 

SPET DVIGNEJO, PA LAHKO 

OBČUTLJIVE RASTLINE PRESELITE 

NA PROSTO. VENDAR PAZITE: 

PODOBNO KOT LJUDJE SE TUDI 

AGRUMI LE POČASI NAVADIJO 

NA SPREMEMBO LETNEGA ČASA. 

NUDIMO VAM PET NASVETOV,  

S KATERIMI JIH BOSTE PRIPRAVILI 

NA POMLAD.

NAJBOLJŠI NAČIN 
ZA PREBUJANJE 
AGRUMOV IZ 
ZIMSKEGA SPANJA

ZBUDI SE, 
POMLAD 
PRIHAJA!

3
4
5

2

1

 Agrumi redno potrebujejo novo domovanje 

Da bi te azijske lepotice popolno uspevale, jih je treba na vsaki dve do tri leta presaditi v svežo prst. Za to 

uporabite substrat, ki je posebej prilagojen potrebam tovrstnih rastlin. Pravi čas za to je začetek pomladi, 

npr. marec. Ko bo prst popolnoma ukoreninjena, rastline posadite v lonec, ki je največ pet centimetrov 

večji od prejšnjega in ki ima dober drenažni sistem, da bi se tako izognili zastajanju vode.

 Zmerno namakanje in dodatna porcija hranilnih snovi 

Agrumi so občutljive rastlinice: rade imajo vlago, ne marajo pa suhih ali mokrih pogojev. Če se koreninska 

gruda izsuši, bo rastlina izgubila liste, cvetove in sadeže. Zastajanje vlage prav tako vodi v odpadanje listov 

in odmiranje novih poganjkov. V obdobju rasti je treba agrume enkrat tedensko tudi pognojiti, da tako 

dobijo vse potrebne hranilne snovi in se optimalno razvijejo. 

 Agrume počasi navadite na sonce 

Agrumi obožujejo sonce, vendar pa si morajo po zimskem spancu ponovno počasi nabrati moči. Opečemo 

se ne le ljudje, pač pa tudi rastline, če jih na sonce postavimo prezgodaj in jih tam pustimo predolgo. Zato je 

treba agrume na začetku, v prvih toplih dneh leta, postaviti na prosto le za nekaj ur. Ob primernem vremenu 

lahko obdobja nato postopoma podaljšujemo. Šele ko ste popolnoma prepričani, da zmrzali ne bo več – pravi-

loma velja, da bo tako po ledenih možeh v maju – lahko rastline trajno postavite na prosto.

 Popolne lokacije so tople, suhe in zaščitene pred vetrom 

Ko se agrumi navadijo na rastoče temperature, jim najbolj ustreza neposredna sončna svetloba in tople 

lokacije. Za zdrav razvoj naj bodo temperature poleti med 20 in 25 °C. Praviloma velja, da svetlejša kot 

je lokacija, višje temperature lahko prenašajo agrumi. Ne marajo pa vetra in dežja, zato je najprimernejši 

zaščiten prostor. 

 Pravilno rezanje agrumov 

Če želite krošnjo konkretno obrezati, je najbolje, da to storite spomladi, preden drevesa preselite nazaj na 

prosto. Pomembno je, da moteče vejice popolnoma odrežete, saj lahko sicer skrajšani poganjki ponovno 

zrastejo, krošnja pa bo tako postala še bolj košata.
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NAŠE NASVETE  

IN NAMIGE  

POIŠČITE NA SPLETU:

WWW.COMPO.SI
WWW.METROB.SI

 24 ur na dan 

Vedno na voljo, od doma, preko vaših pametnih telefonov 

ali na poti Vrtnarski nasveti, smernice za gojenje rož 

in rastlin, opisani postopki sezonske teme in trendi ter 

informacije o izdelkih.

 Revijo Svet v zelenem vam predstavlja




