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Ali ste vedeli?

Mironsko steklo
Posebno steklo temno vijo-
lične barve, znano tudi kot 
mironsko steklo, dolgotrajno 
ščiti živila pred škodljivimi 
sončnimi žarki oz. UV-svetlo-
bo in deluje kot naravni filter. 

Odbija namreč vidni spekter svetlobe, ki pospešuje razkroj snovi, 
v notranjost pa prepušča nevidni spekter sončne svetlobe, ki zavi-
ra rast bakterij, plesni in patogenov. Steklenica iz takšnega stekla 
je posebej primerna za shranjevanje kakovostnih živil, npr. hladno 
stiskanih olj. (vir: www.konopko.si)

Spoznavajmo Slovenijo: 
Rudnik Sitarjevec
Ali ste vedeli, da je Litija najstarejše rudarsko mesto v Slove-
niji? Začetki rudarjenja segajo v prazgodovino, natančneje v 
starejšo železno dobo (približno 800 let pr. n. št.). Litijski ru-
dnik se zaradi številnih mineralov in limonitnih kapnikov uvr-
šča med pomembnejše v Evropi. Pisni viri rudnik Sitarjevec 
omenjajo že v 16. stoletju. V drugi polovici 19. stoletja, ko je 
sodil med največje evropske rudnike, je bila na levem bregu 
Save zgrajena tudi topilnica, do katere so rudo tovorili z žič-
nico čez reko. V spomin na prvo pridobljeno srebro v litijski 
topilnici so leta 1886 na Dunaju skovali spominske kovance 
– t. i. litijske srebrnike. Občina Litija je na začetku decembra 
2017 s slavnostnim prerezom traku odprla rudnik Sitarjevec 
za turistične namene in obiskovalcem ponudila cel decem-
ber brezplačne oglede. V izvoznem rovu rudnika Sitrjevec 
so na ogled eksponati kamnin, rudniški voziček, rudarsko 
orodje, rekonstruirana proga, razstava o netopirju, živečem 
v rudniku, pano z reprodukcijo paleookolja iz posavskih gub, 
eksponati barvanih 
tkanin z vodo iz ru-
dnika in razstava 
nakita iz hematita. 
Ob vstopu v rudnik 
obiskovalci prejme-
jo zaščitno čelado, 
nato pa se v sprem-
stvu vodnika spre-
hodijo skozi rov. V 
dvorani rudnika se 
predvaja kratek film. 

Sladkor Viro

Ormoški kmetje so po desetih 
letih letos spet sejali sladkorno 
peso. A žal ne za domačo prede-
lavo v sladkor, ampak za hrvaško 
tovarno Viro iz Virovitice. Končni 
izdelek, sladkor Viro, pa je tudi 
na policah slovenskih trgovin. Na 
embalaži piše: Slovenski kmetje 
iz okolice Ormoža so na svojih 
njivah spet posejali sladkorno 
peso. Iz nje smo v sodelovanju 

s cukrarno Viro, d. d., dobili omejene količine sladkorja. 
Uživajte v sadovih dela slovenskih kmetov!
Naši kmetje si želijo čim prej začeti pridelovati peso za 
novo slovensko tovarno sladkorja.

Zanimivo človeško telo

Človeško telo je ena izmed največjih ugank. Ali ste vedeli, da je 
razpon rok enak vaši telesni višini? Da je dolžina stopala enaka 
dolžini vaše podlakti? Da je velikost vašega srca enaka vaši sti-
snjeni pesti? Da je 11 odstotkov celotne populacije levičarjev? 
Da se v avgustu rodi največ otrok? Da vaši možgani uporablja-
jo 20 odstotkov celotnega kisika, ki vstopi v človeško telo? Da 
povprečna oseba zaspi v sedmih minutah? Da z užitjem zelene 
porabite več kalorij, kot jih ta vsebuje? Da bo povprečna oseba 
v svojem življenju spala 25 let? Da ženske mežikajo dvakrat 
več kot moški? Da je stegnenica močnejša kot beton? Da tvo-
ja usta proizvedejo liter sline na dan? Da postaneš žejen, ko 
tvoje telo izgubi en odstotek vode? Da človeško telo vsebuje 
96.000 kilometrov žil? (vir: www.narobesvet.net)

AM
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Jerneja Jošar je dobro poznana slovenska ekološka vrtnarka – svoje strokovno znanje širi preko pre-
davanj, širše pa je postala poznana predvsem zaradi svojih vrtnarskih priročnikov. Preko leta jo lahko 
obiščete v Vrtnarski hiši na Rudniku v Ljubljani, v zimskem času pa se poglablja predvsem v načrto-
vanje vrtov. Z njo smo spregovorili o tem, kako je svojo povezanost z naravo, rastlinami pretvorila v 
poklic, kako 'vrtnariti' tudi pozimi, pa tudi o tem, kaj lepega z vrta podariti v prazničnem času. 
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Prevzetni mislimo, 
da lahko kontroliramo naravo

Ste že tekom odraščanja, od malih nog 
gradili odnos z rastlinami in naravo? Česa 
so vas naučili vaši starši in ali ste jih sedaj 
tudi vi česa naučili?
Imela sem srečo, da smo ob koncih tedna 
veliko zahajali na kmetijo starih staršev na 
Goričkem. Po pripovedovanjih mame so 
me lahko kar pustili, npr. nekje na travniku 

ali recimo na senu, in tudi če sem kam od-
tavala, so me vedno našli. Zelo močno sta 
se mi v spomin vtisnila dva španska bezga, 
ki sta rasla ob starem vodnjaku in pri kate-
rih sem lahko kar obsedela in ju vohala. Na-
sploh smo otroci včasih drugače odraščali, 
veliko časa smo preživeli zunaj, v gozdu, na 
travnikih. Ko je prišel čas študija, sem se od-

ločala med biologijo in agronomijo, in ker 
sem se hotela usmeriti predvsem v rastli-
ne, je agronomija prevladala. Tako so prišli 
časi, ko sem začela tudi jaz učiti starše, če-
prav – sploh pri očetu – ni šlo zlahka. Ho-
tela sem jim pokazati predvsem lažji način 
pridelovanja hrane, brez prekopavanja in 
veliko zalivanja, skratka, na stara leta sem 
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Privezovanje listnega ohrovta.

jim hotela olajšati težko delo na vrtu. Mami 
sem naredila tudi načrt zelenjavnega vrta.

Kako pa je bil videti vaš prvi vrt, vrtiček, in 
kaj je rastlo na njem?
Čisto prvi vrt oz. gredice so bile doma na 
maminem vrtu. Moj prvi pravi vrt, za kate-
rega sem skrbela čisto sama, pa je prišel 
sorazmerno pozno. V Ljubljani sem kot 
priseljenka stalno živela v blokih in pred 
kakšnimi dvajsetimi leti ni bilo tako lahko 
dobiti vrtička. Pred približno desetimi leti 
pa sem prišla do vrtička bolj po naključju, 
ko so prijateljici ponudili kos zemlje v vr-
tičkarski skupnosti. Tamkajšnji vrtičkarji so 
bili večinoma starejši ljudje, in ko sem prvič 
prišla na vrt, sem zagledala gospoda, ki je 
prijazno ponudil svojo pomoč prijateljici in 
začel prekopavati najin vrt. Hotela sem mu 
dopovedati, da je njegova pomoč odveč, 
saj bo način dela na tem vrtu malo druga-
čen, a sem na koncu obupala in pustila, da 
prekoplje del vrta, drugi del pa sva uredili 
po svoje. Ta vrt je dve, tri leta pred tem po-
čival in na njem so rastle take vrste plevela, 
ki kažejo, da je zemlja zelo rodovitna. Tako 
zemljo bi bilo škoda prekopati - samo po-
pulili sva plevel in naredili kompostni kup, 
zrahljali zemljo in zelenjava je že v prvem 
letu zelo uspela.

Omenili ste že študij agronomije – v ko-
likšni meri vas je usmeril v to, da ste se 
začeli ukvarjati z ekološkim vrtnarjenjem?
Nekatere predmete je bilo precej težko 
predelati, namerno sem recimo izbrisala iz 
spomina celotno zajetno knjigo za predmet 
Fitofarmacija. So pa bili to še časi, ko se o 
ekološkem ni kaj prida govorilo, poznan je 
bil recimo znak sinice za integrirano pride-
lavo, kar je bilo tako ali tako metanje peska 
v oči. Zadnje leto študija pa sem spozna-
la Anamarijo Slabe z Inštituta za trajnostni 
razvoj in ona je bila pobudnica Ekološkega 
združenja pridelovalcev, da lahko ti z večji-
mi količinami konkurirajo konvencionalni 
pridelavi za trgovine. Danes so s povezo-
vanjem sicer še vedno težave, se pa že 
odvijajo čudovite stvari, kot je npr. ekološka 
tržnica. V času mojega študija je bilo tega 
zelo malo, vendar mi je bilo jasno, po kate-
ri poti bom šla. V roke mi je prišla nemška 
knjiga (takrat še neprevedena) Uvod v per-
makulturo in vedela sem, da je to to. Pozne-
je sem združila principe permakulture in 
biodinamike in razvila način vrtnarjenja, ki 

je prilagojen tudi zaposlenim, mladim, dru-
žinam, ne samo tistim, ki imajo na voljo čas. 

Kakšna pa je bila pot do izida vaše prve 
knjige, je do nje prišlo po naključju?
Tudi jaz sem se nekoč tako izrazila, ampak 
me je moj fant potem hitro popravil – da 
to gotovo ni bilo naključje, saj sem za to 
pošteno garala. To se je moralo zgoditi. Ni 
si bilo lahko utreti te poti – če začneš od 
začetka, še nisi poznan, večinoma delaš 
zastonj – v neki knjižnici so mi celo rekli, da 
plačajo samo nastope znanih oseb. To je 
bila dobra klofuta, ampak se nisem dala in 
imela ogromno predavanj, ker sem želela 
širiti svoje znanje. Velikokrat sem tudi zavi-
la v knjigarno Konzorcij ter se zaklepetala 
z gospo na oddelku za vrtnarstvo in ji tudi 
svetovala pri naročanju literature, nakar me 
je nekoč povabila, da bi imela predavanje 
v knjigarni. Na predavanju je bil prisoten 
tudi urednik priročnikov, ki je dejansko iskal 
slovenskega avtorja za priročnik o vrtnar-
jenju, in bil navdušen nad mojim načinom 
razmišljanja. Tako je prišlo do knjige Eko-
loško vrtnarjenje za vsakogar. V istem letu 

je izšla tudi knjiga Moj vrt je lahko balkon. 
Sedaj redno sodelujemo izšla je še knjiga 
Vrtnarimo z Jernejo, nastaja pa že nova, ki 
bo izšla spomladi … Veliko imam še za po-
vedati, napisati, pokazati. 

Visoke grede doma.
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Svetovalni kotiček. 
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Imate danes poleg vrtnarije tudi svoj za-
sebni vrtiček?
Ja, končno ga imam. Saj veste, kovačeva 
kobila je zmeraj bosa. Pred letom in pol 
sem se preselila v hišo, kjer imamo velike-
ga kužka, argentinsko dogo, tako da nisem 
imela druge izbire, kot da naredim visoke 
grede, čeprav nad njimi nisem posebej 
navdušena. Vendar smo to storili zaradi 
kužka, ker mu nismo hoteli omejiti gibanja. 
Uspelo mi je urediti tudi cvetlično gredico, 
ki jo gledam iz dnevne sobe. Na vrtu bodo 
rastli še okrasne grmovnice, sadno drevje, 
jagodičevje itn. Ta koncept rišem zdajle – 
tudi za svoje stvari si vedno narišem načrt, 
ne samo za stranke.

Kaj vam, čisto osebno, pomeni delo na 
vrtu, ne glede na vaš poklic – zakaj je za 
vas to delo pomembno?
Vrt mi predstavlja neopisljivo sprostitev. 
Tudi pri našem delu je kdaj stresno, treba 
se je držati določenih rokov za oddajo itn. 
Ko imam vsega skupaj dovolj, odložim vse 
delo in grem brkljat na vrt. Tudi če je ta na-
rejen tako, da ni treba biti vedno prisoten, 

se zmeraj najde kaj za postoriti. Takrat vi-
dim samo tisto rastlino, pri kateri je treba 
kaj postoriti, tudi rokavice hitro odstranim, 
saj moram čutiti stik s prstjo. Takrat res po-
zabim na vse. Včasih je dovolj že dvajset 
minut, da si zbistrim misli, in rešitev pride 
sama od sebe, kot npr. pri meditaciji. Vrt 
ponuja tudi gibanje, telovadbo, svež zrak, 
sonce – vse v enem. Vrtnarjenje je res te-
rapevtski hobi.
  
Zakaj se vam zdi pomembno, da je vrtnar-
jenje ekološko, da sledi ritmom narave 
ipd., saj se je od tega tudi že precej odda-
ljilo? Zakaj je pomembno, da spoštujemo 
te principe?
Ker so ti principi, ki jih vnašamo v vrt, v bi-
stvu posnemanje narave, in edino to na 
dolgi rok deluje. Čisto preveč smo postali 
prevzetni in mislimo, da lahko naravo na 
vseh področjih, ne samo v kmetijstvu, ne-
kako kontroliramo in ji govorimo, kaj naj 
počne. Saj vidimo rezultate – že desetle-
tje se obrača proti nam. Naj na tem mestu 
omenim nekaj, kar me vedno pojezi: ko 
kdo reče, da ne more biti nič več zares 
ekološko, ker je že tako ali tako vse moč-
no onesnaženo. Ja, super, kaj naj potem še 
dodatno onesnažujemo svoj vrt in hrano? 
Še vedno verjamem, da bi, če bi vsi malo 
bolj skrbeli za to, svet lahko bil boljši in da 
tudi mnogo bolezni ne bi bilo.

Ena od navad, od katere se tradicional-
ni vrtičkarji težko poslovijo, je gotovo 
prekopavanje, kar je sicer nelogično, saj 
tega opravila načeloma nihče posebej ne 
mara. Ali se vseeno pozna, da je perma-
kultura v zadnjem času postala popular-
na in jo ljudje že poznajo? Kakšne so vaše 
izkušnje?

Na predavanjih, sploh z večinsko starejšim 
občinstvom, opazim mnogo skeptičnih 
pogledov – zato jih še posebej nagovo-
rim, naj poslušajo do konca. Ko predsta-
vim, kaj se dogaja v tleh, sami pridejo do 
logičnega sklepa. V zadnjem času se tudi 
večkrat zgodi, da imajo ljudje površne, po-
lovične informacije, saj površno poslušajo 
ali berejo in potem nehajo prekopavati, ne 
poskrbijo pa za zastirko. Tam, kjer je v tleh 
več ilovice, to ne bo delovalo. Mislim, da je 
treba na tem področju še veliko povedati 
in pokazati.

Kakšno zastirko priporočate tistim, ki se 
lotevajo tega načina vrtnarjenja? Lahko 
razložite, kaj se recimo pod zastirko doga-
ja pozimi in kakšna je razlika, če je zemlja 
gola?
Zastirka je lahko iz slame, sena, listja … Ve-
dno več je težav s polži; v tem primeru se 
priporoča zastirka iz napol predelanega 
komposta. Videti je sicer, kot da na zemlji 
ni zastirke, vendar polže dejansko privla-
či svež, surov rastlinski material. Slama je 
seveda najboljša ekološka, z ekoloških 
kmetij. Neekološka namreč lahko vsebuje 
veliko pesticidov. Pozimi tla pod zastirko 
počivajo, organizmi v tleh pa še vedno ži-
vijo, zaščiteni pred mrazom, pred močnimi 
padavinami prek celega leta. Biodinami-
ki nasprotno želijo, da so tla odprta, gola, 
da na prst vplivajo naravne sile. Ljudi je v 
vse to težko prepričati, saj so kmetje orali 
tudi zato, ker zemlja zmrzuje in se potem 
otaja in je prst zaradi tega prhka. Ampak to 
je samo začasno, s tem smo vseeno pobili 
mikroorganizme in se mora zemlja vedno 
znova spravljati k sebi. Namesto da bi si 
olajšali delo in pustili zemljo, da dela sama, 
in tudi nehali čezmerno gnojiti. Predvsem 
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veliki vrtnarski centri, potrošniška miselnost 
so nas prignali do razmišljanja, da je treba 
v vrt vnašati ogromno nekih sestavin, ki jih 
kupimo v trgovini, kar seveda ne drži. 

Vaša zadnja knjiga govori o vrtu v štirih 
letnih časih – čeprav večina ljudi na vrt 
pomisli predvsem spomladi in poleti, saj 
se takrat opravi večino dela, je vendar-
le zima pomemben letni čas za naš vrt. 
Zakaj? 
Dnevi so pozimi krajši in imamo na pretek 
časa za načrtovanje, premišljevanje, spo-
mnimo se, kaj smo preteklo sezono delali 
narobe, kaj ni šlo tako, kot smo pričakova-
li. Dobro je, da si delamo zapiske in skuša-
mo naslednjo sezono napake popraviti. Za 
to se je treba usesti, imeti mir sam s sabo, 
premisliti, pobrskati po kakem dobrem 
vrtnarskem priročniku in narediti načrt za 
naprej. Kot strokovnjakinja izdelujem tudi 
načrte zasaditev zelenjavnih vrtov in po-
gosto so poplave prošenj in naročil šele 
marca, kar je za skrbno izdelan načrt, ki 
bo služil dolgo časa, že prepozno. Ljudje 
pomislijo na vrtnarjenje, ko se pokaže prvi 
sonček, redko kdo se oglasi konec jeseni 
ali pozimi. Načrtovanje vrta in okolice hiše 
je res proces in tudi potem, ko je načrt 
narejen, še vedno vnašamo manjše spre-
membe. Ljudje me pogosto sprašujejo, kaj 
počnem v času, ko je do pomladi vrtnarija 
zaprta – čisto vedno mi zmanjka časa za 
vse delo, takoj je pred vrati februar in zač-
ne se nova sezona.

Ali za vrtove na balkonih veljajo enaka 
pravila? Kaj lahko naredimo čez zimo, če 

želimo spomladi začeti z vrtom na bal-
konu?
Pravzaprav je podobno, ampak vseeno 
malo drugače. Treba je recimo vedeti, kaj 
se nam sploh izplača saditi na balkonu. Na 
primer ne izplača se gojiti kapusnic, recimo 
zelja, saj čakaš dva ali tri mesece, da naredi 
glavo, ki jo imaš potem za enkrat ali dvakrat. 
Upoštevati je treba tudi, koliko prostora po-
trebuje rastlina. Na primer, ko se odločamo 
med blitvo in špinačo – špinača potrebuje 
veliko površino, blitvo pa lahko režeš, imaš 
dve, tri sadike v loncih in je dovolj. Treba je 
tudi vedeti, kako velike posode je treba na-
meniti rastlinam. Pogosta napaka je, da se 
sadi v premajhne lončke. Treba je tudi več 
dognojevati kot na vrtu, upoštevati strani 
neba. Pomembno je tudi, da se na balko-
nu dobro počutimo, da je tudi lepo, lično 
urejeno, da je prostor za kak stol. Če nas 
motijo pogledi, lahko zasadimo fižol ali pa 
okrasno vzpenjavko … 

Menda zagovarjate, da na vrt ne sejemo 
samo zelenjave, ampak tudi kakšne dru-
ge rastline.
Čim več cvetja! Vrt je zaradi tega lepši, bar-
vitejši, saj je zelenjava večinoma zelena. 
Cvetje pa ima tudi druge funkcije: privablja 
naravne sovražnike škodljivcev, opraševal-
ce. Če pogledamo travnik, divjo naravo, 
vidimo, da vse te stvari funkcionirajo same 
po sebi. Na vrtu naj bodo tudi zelišča, di-
šavnice, ki izločajo eterična olja, razkužuje-
jo zrak in preprečujejo razvoj bolezni.

Kaj pa na vašem vrtu raste v tem času, kaj 
je ostalo na njem?

Ostale so predvsem različne sorte ohrov-
ta, glavnati prenese celo temperaturo do 
–15 °C, nekaj je glavnatega zelja, moto-
vilec, poleg tega pa zelenjava, ki se bo 
jedla spomladi – radiči prezimniki, zimska 
solata, pustila sem tudi blitvo, ki bo spo-
mladi znova odgnala, čebula in česen, 
trajna rukola … Zdajle je še nekaj pokrite-
ga kitajskega zelja, radiča štrucarja, skrat-
ka, s primerno zaščito lahko pobiranje 
podaljšamo tudi v zimo.

Kako pa shranjujete del zelenjave, npr. ko-
renje, buče, redkev? Imate kakšne nasve-
te, trike, kako čim dlje ohraniti zelenjavo?
Nekaj korenaste zelenjave vedno naravno 
kisam, tj. naribam na drobne kose in zali-
jem s slanico. Proces je hitrejši, če se doda 
cepivo – nekaj žličk sirotke ali tekočine od 
kislega zelja ali repe. Napol priprt kozarec 
se nato nekaj dni pusti na sobni tempera-
turi, zapre in potem shrani na hladno. Tak 
način naravnega kisanja je edini način kon-
zerviranja, kjer zelenjava dejansko pridobi 
vrednost. Nekaj stvari dam tudi v zabojčke, 
v pesek ali mivko, poslužujem se tudi listja 
– super je orehovo listje. Veliko zelenjave 
tudi pustim na vrtu in jo sproti odkopavam, 
npr. korenček, ki sem ga sejala pozneje.

Vsak od letnih časov ima poseben čar na 
vrtu. Vam je kakšen še posebej pri srcu?
Tako kot ste rekli, vsakega letnega časa se 
posebej veselim. Če bi se res morala odlo-
čiti, bi vseeno izbrala pomlad, ker jo vsi tako 
pričakujemo in zaradi tiste prve, sveže, živo 
zelene barve travnikov in mladega listja in 
vonja španskega bezga, na katerega sem 
navezana od malega … 

Mislite, da bi morali tudi ljudje bolj po-
snemati naravo v njenih ritmih, sploh v 
decembrskem času (česar sedaj ne poč-
nemo), namesto da bi počivali, mirovali, 
razmišljali, kot to počne narava?
Seveda, mi smo del narave in smo z njo po-
vezani. Res pozabljamo na prvinske stvari 
in veseli december je tipičen odraz tega 
norega časa, da ljudje pozabljamo nase, na 
to, kaj je vredno. 

Ko sva že pri prazničnem času: kaj pa je 
lepo darilo za nekoga, ki se ukvarja z vr-
tom? 
Seveda domači shranki – jaz sem že pri-
pravila za svoje najboljše prijatelje komple-

Zaščita posejanega motovilca pred ptiči.
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tek doma kisane zelenjave. Potem pa sem 
se odločila, da bom svoje preizkušene re-
cepte s sezonsko zelenjavo ponudila tudi 
kot darilo. Zbrala sem vse sestavine, prav 
takšne količine, kot so v receptu, in zraven 
priložila še recept. Popolno darilo za neko-
ga, ki rad kuha in je zdravo sezonsko hra-
no. V tokratnih darilnih škatlah so se znašle 
sestavine za popečen brstični ohrovt z aj-
dovo kašo.

Se vam zdi, da bi si morali večkrat podar-
jati rastline, ne samo cvetje, ki prihaja z 
drugega konca sveta?
Jaz imam zelo rada vse vrste rož in smešno 
je, da mi jih ljudje običajno ne podarjajo, ker 
menijo, da jih imam že v izobilju. Zame ni 
rož nikoli preveč. Tudi sama staršem, bratu, 
vsem bližnjim, ki imajo doma vrtove, poda-
rim doma vzgojeno sadiko ali kakšen malo 
drugačen sadež. Zadnje čase je vedno več 
toploljubnih rastlin, ki jih ne poznamo. Ne-
kateri te novosti sprejemajo s strahom, ki je 
popolnoma odveč. Veliko teh rastlin pri nas 
nima naravnih škodljivcev in jih z lahkoto 
gojimo. Moji ljudje, prijatelji so takih sade-
žev zelo veseli.

Katere pa so take rastline?
Recimo, sedaj mi še dozoreva v košari z ja-
bolki kivano, ki ima zelo tropski okus, raste 
pa kot kumara. Potem npr. mehiška kuma-
rica, ki je ljubka, majhna in ima okus po ku-
mari - otroci so zelo navdušeni nad njo. Pa 

npr. perujsko volčje jabolko, mehiški zeleni 
paradižnik – vse našteto pri nas zelo dobro 
uspeva in ne vem, zakaj bi se jih otepali. 

Ljudje sicer radi vrtnarimo v samoti, da se 
spočijemo, imamo mir pred svetom … Ali 
je lahko vrtnarjenje tudi način druženja, 
način preživljanja prostega časa družine, 
prijateljev itn.?
Naj navedem za primer zgodbo neke stran-
ke: pred kratkim je z družino najela vrt, in 
tudi če se doma prej skregajo, gredo na vrt 
in so najboljši prijatelji ter pozabijo na vse. 
Sploh za otroke je v današnjem času to ne-

kaj superiornega – da ohranjajo stik z nara-
vo, da sploh zvedo, kje kaj zraste. Tudi ko 
doma s partnerjem delava na vrtu, je to nek 
odnos, ko vidiš, da dobro funkcioniraš sku-
paj še na enem področju in imaš na koncu 
še rezultat. Tudi prijatelji priskočijo na po-
moč, kadar so kakšna večja dela. Skupaj 
jih opravimo veliko hitreje, poleg tega pa 
se še družimo ob hrani in pijači in je to res 
vsestranski način doživljanja življenja.  

Pogovarjala se je Urška Orešnik
Fotografije: Andrej Štiglec, Alenka Klinar, 

arhiv Jerneje Jošar

Pobiranje semen.

Eko prodajalna.
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Baker je razmeroma redka esencialna kovina in je poleg zlata 
edina naravna obarvana kovina. Pomanjkanje bakra v prsti in or-
ganizmu privede do izgube življenjske sile in propada. Je izjemno 
dober medij, njegova prednost pa je nemagnetnost, ki pozitivno 
učinkuje na mnogih področjih. Pri uporabi bakra se v prst izloča-
jo bakrove sledi, ki sodelujejo pri mnogih bioloških procesih: pri 
tvorjenju celične stene, tvorjenju beljakovin in encimov, prenosu 
impulzov, imunskem sistemu rastlin, absorpciji vode, bakrovi ioni 
pa sodelujejo tudi pri odpravljanju posledic suše, saj ionizirana 
voda zavzame gostejšo obliko, preprečuje prekomerno izhlape-
vanje, voda v rastlinah pa se lažje pretvori v celično vodo. Prst 
z obdelovanjem z železnim orodjem poškodujemo, zato zemlja 
večino energije porabi za celjenje ran in obnavljanje. Šele ko se 
prst obnovi, energijo ponovno prejmejo rastline za svojo rast in 
razvoj. Baker vpliva tudi na hitrejše celjenje ran, zato je uporaba 
bakrenega orodja koristna tudi s te plati. Ker se po uporabi bakra 
rane v prsti hitreje zacelijo, rastline, ki rastejo v njej, hitreje do-
bijo višek energije, posledično pa bogatejše obrodijo in so bolj 
odporne. Baker, ki deluje protibakterijsko in protimikotično, že v 
tleh zatre razvoj škodljivih plesni in patogenih mikroorganizmov, 
zato je uporaba različnih škropiv za preprečevanje bolezni ne-
potrebna.

Pozitivni učinki bakra na rastline
Na pozitiven učinek bakrenega orodja na prst je prvi opozoril 
Viktor Schauberger. Izpostavil je, da baker prsti ne izsušuje, da 
ne moti magnetizma tal ter da je dobro toplotno in električno 
prevoden, kar pozitivno vpliva na oskrbo rastlin z energijo. S pre-
prostim poskusom je dokazal, da so rastline na polju, kjer je bilo 
uporabljeno bakreno orodje, bolj zdrave in večje, da se pojavlja 

Ob uporabi bakrenega orodja se v prst izločajo bakrovi ioni, ki sodelujejo pri mnogih procesih. Rastlinam zvišuje 
življenjski potencial in krepi njihovo odpornost, povečuje njihovo hranljivost, v prst pa vnaša redke elemente. 
Zavedati se moramo, da bakreno orodje ni iz čistega bakra. Takšno orodje bi bilo namreč premehko in za upo-
rabo neprimerno. Orodje se izdeluje iz zlitine, ki vsebuje 90 % bakra in 10 % kositra, torej je bakreno orodje 
pravzaprav iz brona. Bakreno orodje je za zdaj na voljo samo vrtičkarjem. Izdelane so že različne motike, lopat-
ke, grablje, srpi, vrtni noži, zalivalke  ter drugo vrtno orodje in pripomočki. V zadnjem času pa se pospešeno 
razvijajo tudi različna kmetijska orodja (npr. brana in plug), ki bodo predvsem permakulturnim, biodinamičnim in 
ekološkim kmetom nudila možnost za izboljšanje kakovosti prsti in pridelane hrane na preprost, a trajen način.

Bakreno orodje 
pozitivno vpliva na zemljo

Prof. ddr. Ana Vovk Korže, Mednaro-
dni center za ekoremediacije, Filozof-
ska fakulteta Maribor in Anja Barber, 
mag. geo. 

Pišeta: 
manj škodljivcev in da je pridelek obilnejši. Uporaba bakrenega 
orodja v zadnjih letih znova stopa v ospredje. Mnogi uporabniki 
izpostavljajo, da povečuje odpornost rastlin, odganja polže, raz-
kisa prst, vpliva na zadrževanje vode, da se ne iskri, ne rjavi in se 
malo obrablja. Da bi preverili vpliv bakrenega orodja na lastnosti 
prsti, samo izvedli raziskavo na dveh vzorčnih poljih. Obe polji 
smo od februarja do maja tedensko prekopavali (polje A z ba-
krenim orodjem in polje B z navadnim jeklenim orodjem), enkrat 
mesečno pa smo opravili tudi analize prsti. Ob koncu raziskave 
smo ugotovili, da je prst na polju A zadržala več vode, bila manj 
kisla, vsebovala večjo količino kalija ter imela ugodnejšo struk-
turo. Vpliva na količino dušika in fosfatov v prsti nismo ugotovili.
Pomanjkanje bakra v prsteh so opazili po vsem svetu, je pa odvi-
sno od vrste tal in gnojenja rastlin. Največje pomanjkanje bakra 
v prsti je opazno v peščenih tleh, v prsteh z veliko vsebnostjo 
organske snovi in apnenčastih tleh. Pomanjkanje se kaže pred-
vsem v kakovosti rastlin in plodov, predvsem njihovi barvi in ve-
likosti. 

Potek raziskave
Polji smo prekopavali do globine 10 cm. Vzorec prsti smo odvzeli 
na več mestih, s sredine polja (ne na robu), vedno pred obdelo-
vanjem z orodjem. Na obeh gredicah smo zasadili solato sorte 
glavnata ledenka, ki velja za zelo priljubljeno spomladansko krh-
kolistno solato. Na vsaki gredici smo zasadili 12 sadik, in sicer v 
trikotniški zasaditvi, kjer so bile sadike med seboj razmaknjene 
30 cm. 

POLJE A
bakreno 
orodje

1 m 1 m

markirni 
količek

deska1 
m

POLJE B
jekleno
orodje

Načrt za pripravo vzorčnih polj
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Primerjava zemlje polj A (obdelano z bakrenim orodjem) in B 
(obdelano z železno motiko)
Na začetku raziskave sta bili izbrani prsti polj A in B enaki, kar 
smo pričakovali, saj pred vzorčenjem polj nismo obdelovali z ba-
krenim oz. jeklenim orodjem. 

Po prvem mesecu smo opazili, da je v vzorcu polja A količina kalija večja, 
na označenem območju A pa je bilo najdenih tudi več deževnikov.

Do odstopanja med poljema A in B je prišlo tudi v količini fosfatov, in 
sicer se je ta zmanjševala na polju B. Neskladnost opazimo tudi pri vlagi 
(po ponovnem tehtanju je bil vzorec polja A težji), pH-ju (pH vzorca polja 
A znaša 6,5, vzorca polja B pa 6), količini kalija in številu deževnikov. Te 
večje razlike so se pojavile že tretji mesec spremljanja prsti. 

Do še večjega odstopanja je prišlo pri vlagi (razlika med vzorcema je 0,9 
g). Opazimo, da je pH vzorca polja A višji, da vzorec vsebuje več fosfa-
tov in kalija ter da je bilo na polju A najdenih več deževnikov, kar znova 
dokazuje pozitiven vpliv uporabe bakrenega orodja.

Z raziskavo smo nadgradili dosedanja spoznanja, da uporaba bakrene-
ga orodja pozitivno vpliva na lastnosti zemlje. V Sloveniji je proizvajalec 
tega orodja Osti Jarej (https://www.ostijarej.com/). 

Gredici A (levo) in B (desno) februarja 2017

Gredici marca 2017 – posadili smo solato. 

Gredici aprila 2017 

Gredici maja 2017 – vidna je razlika v razraščenosti solate. 

Primerjava lastnosti med poljema A in B - Analiza 1
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Primerjava lastnosti med poljema A in B - Analiza 2
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Primerjava lastnosti med poljema A in B - Analiza 3
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Primerjava lastnosti med poljema A in B - Analiza 4
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Primerjava med obema poljema (15. 2. 2017)

 Primerjava med obema poljema (18. 3. 2017)

 Primerjava med obema poljema (15. 4. 2017) 

Primerjava med obema poljema (13. 5. 2017)
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Sva Robert Špiler in Tjaša Štruc, mag. biologije in 
ekologije z naravovarstvom, avtorja spletne strani 
www.vrtobilja.si. Ljubezen do sonaravnega vrtnarje-
nja želiva približati mladim in vsem vrtnarjem poeno-
staviti vrtnarjenje.

Pišeta: 

Štihanje? Ne, hvala
Prihranite si nepotrebno delo

Štihanje, oranje, frezanje …
Gre za kratkoročni najlažji način rahljanja in čiščenja tal plevela s 
pomočjo orodja. Zahteva najmanj predpriprav in poznavanja de-
lovanja tal. Na njivah gre s kmetijsko mehanizacijo seveda še ve-
liko hitreje in enostavneje. Vse dokler ne preteče kakšen mesec 
ali dva, ko se tla ponovno strdijo in pojavi se mnogo plevela, ki 
ga imamo v poletnih mesecih komaj pod nadzorom. Hkrati zaradi 
pomanjkanja padavin postanemo sužnji zalivanja, ob zalivanju pa 
se nato takoj pojavi plevel. Zalivanje ob močni suši zaradi globoke 
izsušenosti tal niti ne pomaga več ali pa je zaradi pomanjkanja 
vode celo prepovedano. Veter golo zemljo izsuši, sonce zapeče 
in dež zbije. Stanje v tleh se odraža na rastlinah, ki tako postanejo 
veliko bolj odvisne od individualne nege.
Ko pretečejo leta, včasih tudi desetletja, se delež organske mase 

Naslov članka, ki je povzet po prihajajoči vrtnarski knjigi, je namerno malenkost provokativen. A ne trdi, da ne 
bo nič rastlo, če tla prekopavamo. Prekopavanje tal je zelo star vrtnarski in poljedelski način priprave tal za 
setev in presajanje. Mogoče že prestar in smo pozabili, zakaj to sploh počnemo. Čemu res se mučimo vsako 
leto ter znova in znova obračamo tla?

ob štihanju in oranju zaradi aeracije drastično zmanjša. Povečana 
areacija tal povzroči hitro razgradnjo organske mase, ki se potem 
sprošča v ozračje kot CO2, kar poenostavljeno pomeni zmanjša-
nje humusne plasti v tleh. Proces je še bolj negativen, če smo 
skopi z vračanjem organske mase tlom. Zaradi tega so tla vedno 
težja in težja za obdelavo. Sposobnost zadrževanja vlage je nič-
na. Stanje se odraža na zdravju rastlin, ki postaja vedno bolj od-
visno od posredovanja vrtnarja oz. poljedelca. Uporaba umetnih 
gnojil in kemijskih pripravkov situacijo še poslabša. Ta desetletja 
so marsikje žal že pretekla in je tema reševanja takšnih površin že 
postala zelo aktualna.
Če bi v pripravo vrta vključili zgolj drobec poznavanja tal, bi to dol-
goročno pomenilo trajno rahla tla, mnogo manj plevela, manj zali-
vanja, večjo rodovitnost, manj dela in tudi večji pozitiven globalni 
pomen. S posnemanjem naravnih procesov dosežemo največ. To 
je izhodišče, saj če vzgajamo hrano na sonaraven način, potem 
se moramo zgledovati po naravi sami. V naravi tla nikoli niso pre-
kopana, preorana ali preštihana, da bi lahko zrastla nova rastlina! 
Niti niso nikoli gola – vedno so zastrta ali pa gosto preraščena z 
rastlinami.

Specifično za vrtove velikosti do 500 m2
Na vrtu v prvi vrsti gojimo zelenjavo in tudi sadje za sprotno upo-
rabo v gospodinjstvu. Praviloma smo vrtičkarji zaposleni s služ-

Kalitev v kompostni zastirki je izjemno uspešna. Na foto-
grafiji polje sončnic za uživanje kot mikro zelenje.

Kivano, fižol, kozura in buče. Lepo vidna kompostna zastri-
ka na gredicah in zastrika lesnih sekancev na vrtnih poteh.
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Vidni uspehi in vprašanja ostalih 
vrtnarjev o najinih tehnikah dela so 
privedli do snovanja knjige. Knjiga 
Štihanje? Ne, hvala poda konkretne 
postopke priprave tal, kot bi sledili 
kakšnemu dobremu kuharskemu 
receptu. Predstavi osnove rodovi-
tnosti tal in seveda vodi sonaravne 
vrtnarje skozi vse štiri letne čase, 
da pravilno skrbijo za vrtna tla, ki so 
temelj za zdrave rastline. Nit knjige 
je poenostaviti vrtnarjenje in slediti 
naravnim principom. 

Knjiga bo izšla 17. 2. 2018 in bo stala 
24,90 evra. Možna so tudi prednaro-
čila na spletni strani stihanje.nehvala.
si ali www.vrtobilja.si, kjer si jo pred 
izidom zagotovite 20 % ceneje!

bo, družino in ostalimi aktivnostmi. Na zelo 
majhni površini gojimo 50, 70 ali celo več 
različnih rastlin! Zato se v prvi vrsti osre-
dotočamo na univerzalno rodovitna tla, ki 
bodo ustrezala vsem rastlinam na našem 
vrtu. S pravočasnim sejanjem glede na 
mikroklimo vrta dobimo maksimalen pri-
delek.
Sonaravni vrtnarji na vrtu brez kakršnega 
koli prekopavanja tal posnemamo pogo-
je v gozdu. Zastrta debela vrhnja humu-
sna plast v gozdu je gosto prepredena z 
drevesnimi koreninami, kar je indikator 
za veliko rodovitnost. Da pridemo do toč-
ke založenosti tal s humusom, kakršen 
je v gozdnih tleh, potrebujemo na začet-

ku organski material iz drugih virov (npr. 
kompost). Ne moremo stoletja čakati na 
naravno tvorbo humusnih plasti v tleh, saj 
potrebujemo domače pridelke že danes. 
Poljedelcem pa travna stepa poda veliko 
odgovorov za pripravo večjih površin brez 
oranja. S pravilnim imitiranjem se ustvari 
idealne pogoje, da se uspešno gojijo žita, 
koruza, stročnice … 

Kako konkretno pripravimo tla
Najin vrt je pripravljen tako, da vse gredi-
ce jeseni ali zgodaj spomladi zastreva s 
petimi (ali desetimi) centimetri komposta. 
To je vsa skrivnost, ki deluje na čisto vseh 
tipih tal. Da, tudi težkih tleh. Kompost je 
najboljša zastirka, saj je že skoncentriran 
in predelan organski material, v katerega 
direktno sejemo in sadimo.
Komposta nikoli ne vdelujeva v tla. Kompo-
stno zastirko se zgolj površinsko obdelu-
je z vrtnimi orodji tako kot zemljo. Tako je 
veliko manj plevela, saj semena niso bila 
privzdignjena iz globin na vrh tal, temveč 
so s kompostom še dodatno zastrta. Tla 
so v spomladanskem času bistveno hitre-
je segreta, saj temen kompost absorbira 
toploto. Tekom leta je dodana še zastirka 
iz svežih organskih materialov na samih vr-
tnih poteh (predvsem lesni sekanci) ter po 
potrebi tudi na gredicah. Vrt se tako odlič-
no obnese v večdnevni hudi vročini, ker 
ni potrebno zalivanje. Ob močnih nalivih 
ni spiranja zemlje. Redno odstranjevanje 
plevela pa je zelo enostavno, saj je plevela 
mnogo manj kot sicer.

Pogled na polje buč, ki niso potrebovale nič zalivanja.

Paradižnik odlično uspeva v gredi, ki 
ni bila preštihana. Zastrt s kompostno 
zastriko ne potrebuje nič zalivanja.

Kompostna zastirka resnično ustvari uni-
verzalno rodovitna tla, da vse rastline 
uspešno rastejo. Tako si sonaravni vrtnarji 
zelo poenostavimo delo in vzgojimo za-
vidanja vredne pridelke. Fotografije so z 
najinega vrta, posnete pa so bile konec 
julija 2017. 
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Čudežni svet semen

Semena so zračna plovila, ki letajo skozi 
zrak in pristajajo na tleh, ne da bi zapusti-
la naš planet. Tako kot človeška kozmična 
plovila imajo zaščitni plašč, ki varuje življe-
nje posadke, ter dovolj kisika in hrane, da 
potniki preživijo čas do pristanka. Ob pri-
stanku se vrata vesoljske ladje odprejo 
in potniki izstopijo. Zračna plovila rastlin 
nosijo le enega potnika in še ta je pogre-
znjen v globok spanec in ne more izbirati 
mesta pristanka. Velika večina jih ne pre-
živi v negostoljubnem okolju, v katerem se 
naključno znajdejo, zato le redkim uspe, 
da najdejo deželo svojih sanj. Seme je 
pravzaprav rastlinski zarodek, zavarovan 
z ovojem (testa), ki mu je dodano hranilno 

Ali ste vedeli, da semena vidijo, da merijo stopnjo osvetlitve in periodičnost osvetlitve tal, da imajo notra-
njo biotsko uro, ki beleži čas, da si zapomnijo pretekle svetlobne, toplotne in vodne razmere (hidratacijski 
spomin si zapomni izmenjavanje in trajanje deževnih in suhih obdobij) in da imajo celo kemične senzorje, ki 
zaznajo koncentracije določenih snovi v prsti? Ste vedeli za seme, ki je kalilo po 10.000 letih mirovanja?

Anton Komat, svobodni 
raziskovalec, naravovar-
stvenik, pisec, scenarist, 
publicist … Svoja razmi-

šljanja objavlja na: http://www.publish-
wall.si/anton.komat

Piše:
tkivo (endosperm). Ovoj semena je meja 
med zarodkom in zunanjim okoljem. Im-
pregniran je z voski in maščobami, da je 
vodoodporen. Omehča se z izmeničnim 
zmrzovanjem in taljenjem, z izmeničnim 
osuševanjem in močenjem ali pa ga nač-
nejo mikroorganizmi (lahko pa tudi mi sami 
napravimo drobno luknjico v seme in s tem 
sprožimo kalitev). Večina ljudi je prepriča-
nih, da moramo za kaljenje semena zgolj 
povišati temperaturo in dodati vodo. Ta 
zmota je posledica spregledanega dejstva, 
da je nujno potreben čas suhega semena 
in/ali nizke temperature, ki odpravijo zavo-
ro kaljenja (zato moramo čez zimo seme 
skladiščiti v suhem in hladnem prostoru). 
Šele potem pride do kaljenja, pod pogo-
jem, da je lupina semena počena in vanj 
vdre voda. Mitohondriji se vključijo v nekaj 
urah po vstopu vode; s tem se začne di-
hanje, hkrati pa sinteza proteinov, encimov 
in hormonov ter pretvorba škroba v slad-
korje. Speči rastlinski zarodek (dormanca) 
se prebudi v eksploziji življenja in začno se 
dramatični dogodki kalitve (germinacija). 
Semenski ovoj odlično ščiti speči rastlin-

ski zarodek, zato je primerjava z zaščitni-
mi plastmi vesoljske ladje umestna. Toda 
prav tako, kot ima vesoljska ladja na povr-
šini številne senzorje, ki posadki sporočajo 
pomembne podatke, ima tudi semenska 
ovojnica presenetljive sposobnosti zazna-
ve zunanjega sveta. Semena imajo namreč 
sposobnost zaznave informacij o intenzite-
ti, kakovosti in periodičnosti osvetlitve. 

Semena torej vidijo! 
Detekcija svetlobe je izjemno pomemb-
na za preživetje nove rastlinice. Listje ve-
getacije mnogo bolj absorbira rdeči del 
svetlobnega spektra kot pa infrardeči del. 
Zastor drevesnih krošenj ima zato nižjo 
vrednost razmerja rdeče/infrardeče v pri-
merjavi s polno sončno svetlobo, ki je zna-
čilna za odprta, manj poraščena področja. 
Seme po spektralni sestavi svetlobe, ki 
jo zazna zarodek, ve, ali je nad njim gost 
sestoj vegetacije, ki zastira sonce, ali pa je 
prostor odprt, osončen, torej obstaja sve-
tlobni jašek, ki nudi odlične pogoje za rast. 
Rastlinski zarodek ima fotoreceptorski pi-
gmentni sistem, ki ga sestavlja pet tipov 
fitokromov (od A do E). Tip A lahko zazna-
va zelo šibko svetlobo in je pogostejši pri 
rastlinah odprtih površin, tip B pa absorbira 
šibko svetlobo le določenih spektralnih 
pasov (660 nm in 730 nm) in je pogost pri 
gozdnih rastlinah. Posebej je zanimiv tip 
B, ki z zaznavo že omenjenega razmerja 
dveh ločenih pasov (rdeče in infrardeče) 
svetlobe izmeri stopnjo zaraščenosti v ne-
posredni okolici oz. nad semenom. Hkrati 
pa spontana sprememba tipa B od oblike, 
ki sproža germinacijo, do oblike, ki zavira 
germinacijo, steče v nekaj urah teme. To 
zagotavlja 'urni mehanizem' semena, ki za-
znava dolžino dneva oz. pravilneje dolžino 
noči. Semena imajo torej vgrajeno biotsko 
uro! Morda so vam ti podatki odveč, imajo 
pa izjemne praktične posledice. Če seme 
zakopljemo po izpostavitvi določenim 
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svetlobnim razmeram okolja, si zapomni 
svetlobne razmere, ki jih je doživelo, pre-
den je bilo zakopano. Če so semena za-
kopana le nekaj dni, zadošča en sam blisk 
v trajanju nekaj milisekund, le trisekundna 
osvetljenost polne lune ali pa petminutna 
izpostavljenost svetlobi zvezdnega neba, 
da seme začne kaliti. Kaj šele, če nanj po-
sije sonce! Iz tega izvira praktičen nasvet: 
če orjemo ali prekopavamo podnevi, po-
večamo klitje semen plevelov od 70 do 
400 %. Jasno je torej, da ko z dnevnim 
obdelovanjem zemlje semena dvignemo 
na površje, aktiviramo fitokrom A, ki zazna 
svetlobo, in s tem sprožimo kaljenje. To je 
tudi razlog proti obračanju zemlje, kajti z 
vsakim obračanjem spravimo na površje 
ogromno semen, ki so poprej mirovala za-
kopana. Posledica je nenehna borba proti 
plevelom, ki številnim zagreni vrtnarjenje. 
Popolnoma zadošča rahljanje, torej zrače-
nje zemlje. Pa še nekaj: organizmi v prsti ži-
vijo v vertikalni slojevitosti. Razporedijo se 
po slojih, kot ustreza njihovim življenjskim 
potrebam, zlasti prehranjevalnim možno-
stim. V profilu tal si od zgoraj sledijo sloji: 
opad, fermentacijska plast, humusna plast, 
mineralni sloj, razpadajoča matična kamni-
na in trdna kamnina. Obračanje tal jim po-
stavi svet na glavo, zakoplje bitja površine 

in soncu izpostavi bitja teme. Hudo mote-
na je tudi potreba po kisiku oz. ogljikovem 
dioksidu. Posledica je pomor večine orga-
nizmov. Njihovi ostanki kratkoročno sicer 
'pognojijo' zemljo, dolgoročno pa zemlja 
vse bolj izgublja živost, s tem pa rodnost.      
Seme zazna izmenjavo deževnih in sušnih 
dni. Različni cikli mokro/suho odločajo, ka-
tere rastline oz. pleveli bodo vzklili, toda 
mokra perioda mora biti dovolj dolga. 
Vzorci vremena ne smejo vsebovati pre-
dolgih suhih obdobij. Prejšnje hidracije 
delujejo kumulativno, saj je vse več vode 
v semenu. Ampak to ne vpliva na odsto-
tek končne germinacije semen, pač pa na 
čas, ki je za germinacijo potreben. Ta pa se 
krajša. Temu raziskovalci pravijo hidratacij-
ski spomin semen. Lahko bi mu rekli 'vodni 
spomin' semen.  
Semena pa imajo tudi kemične senzor-
je. Naj omenim zgolj tiste za nitrate. Manj 
nitratov v prsti pomeni prisotnost konku-
renčne vegetacije, ki je nitrate že porabila. 
Po drugi strani pa povečana koncentracija 
nitratov izjemno pospešuje kalitev semen 
plevelov, kar je dokazano za 85 vrst pleve-
la. Pleveli so vedno in povsod prvi, saj so 
pionirske rastline. Izjemno učinkovito kolo-

Izšla je nova knjiga Antona Komata z naslovom 
Zemlja, voda, seme (trda vezava, 251 strani). 
Posvečena je trem najdragocenejšim darovom 
narave, trem biotskim temeljem preživetja člo-
veka. Javna predstavitev je bila na forumu 33. 
Slovenskega knjižnega sejma.
Knjiga bo na voljo le v nekaterih knjigarnah, 
naročila pa sprejema tudi avtor na elektronski 
naslov anton.komat@gmail.com (plačilo po pov-
zetju). Cena s poštnino je 23 evrov.

nizirajo gola tla. Temu so prilagojeni tako, 
da je smrtnost najvišja med odraslimi oseb-
ki, kar je posledica kratkega življenjskega 
cikla in enkratne množične produkcije 
potomstva. Pionirske rastline prve poselijo 
pustote, kjer se razmere hitro spreminjajo: 
kamnolomi, deponije, plazišča, odlaga-
lišča ali površine, ki jih prekoplje gradbe-
na mehanizacija. Tudi njiva industrijskega 
kmetijstva (npr. monokultura koruze), ki je 
pol leta pustota, je pravo gojišče pionirskih 
rastlin, kot so pleveli. Če to veste, se boste 
na široko izognili težavam s pleveli. S tem 
vedenjem jih boste prepoznali zgolj kot 
prve rastline, ki zdravijo sveže nastale rane 
v pokrajini. Pleveli so naravni zdravilci.      
Mnogo se je pisalo o semenih pšenice v 
faraonskih grobnicah, ki so vzkalila po štiri 
ali več tisoč letih. Zveni romantično, ven-
dar na žalost to ne drži, zato poglejmo 
preverjene podatke. Za dolgoživost je po-
membna sestava semenske ovojnice, ki je 
prepojena z maščobami in voski. Pod njo 
je še več različnih plasti debelostenskih 
zaščitnih celic brez vmesnih prostorov za 
pretok vode. Nekatere ovojnice imajo ce-
lice s kalcijevim oksalatom ali kalcijevim 
karbonatom, druge ovija vodonepropustni 
mucigel. Semena lesnih rastlin so zaradi 
odebeljene ovojnice bolj dolgoživa, naj-
manj obstojna pa so semena dvoletnic. 
Mikrobiotska semena preživijo do tri leta, 
mezobiotska do 15 let. Med makrobiotska, 
ki imajo življenjsko dobo do sto let, spada-
jo semena sledečih družin: leguminoze, 
slezenovke, perunikovke, mlečkovke in 
krvomočničevke. Ko so semena zakopa-
li za 40 let, so vzklili: amarant, ambrozija, 
črna ogrščica, dvoletni svetlin, veliki trpo-
tec, navadni tolščak, kodrastolistna kislica, 
drobnocvetni lučnik, plotni slak, petopr-
stnik, oslezovec, pasje zelišče, črna dete-
lja, rudbekija in robinija. Še nadomestilo za 
izmišljene zgodbe o kaleči pšenici iz fara-
onskih grobnic: v kanadski pokrajini Jukon 
so v fosilnem lemingovem brlogu skupaj 
s kostmi lemingov našli seme arktičnega 
boba. Radiokarbonska metoda je pokaza-
la starost 10.000 let in na veliko presene-
čenje raziskovalcev je seme vzkalilo. Na 
Danskem pa so v arheoloških najdiščih 
našli seme enoletnice z imenom njivski 
oklast, ki je vzkalilo po 700 letih. Lepa sta-
rost za skromen enoletni plevel, katerega 
ena sama rastlina zarodi do 10.000 drob-
nih semen. 



Klemen Božnik, diplomirani mikrobiolog, čebe-
lar, zeliščar ... Pomaga širiti spoznanje, da »brez 
mikrobov nam živeti ni«. Fotografije: osebni arhiv

Piše: 
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pred setvijo – po mikrobiološko

Seme je tako kot pri človeku zarodek zgodnji stadij razvoja in tako pomembno za nadaljnji razvoj rastline. 
Problemi v začetni fazi razvoja ne pomenijo nič dobrega za enega in drugega v odrasli dobi. Tako je prav in 
pomembno, da se s semeni lepo ravna, če hočemo imeti zdrave rastline.

Neizbežen del odnosa rastlin je odnos z mikrobi. Sobivanje rastli-
ne z njimi traja od semena naprej. Nekateri mikrobi so že v seme-
nu in pridejo od matične rastline. V tem primeru težko kaj storimo. 
Z drugimi pa se rastline srečajo med potjo do tal. Nekateri mikrobi 
potujejo po zraku, nekateri se oprimejo živalskih dlak, nekateri 
potujejo po vodi, nekatere pa na roke dobimo ljudje. Veliko plo-
dov, ki jih uživamo ljudje in živali, je pametno narejenih – ko plod 
prebavimo, semena navadno preživijo in padejo skupaj z blatom 
na tla. Tako so zaščitena v hranilnem ovoju in obdana s koristnimi 
mikrobi (če je osebek zdrav). Seme (oz. rastlina) se tako rodi, gro-
bo gledano, v umazanijo in bakterije, a to ni tako negativno, kot 
se sliši. V milijonih let skupne evolucije rastlin in živali so se razvile 
take taktike sobivanja, gre pa enostavno za to, da ima rastlina od 
koristnih mikrobov koristi (oni pa od nje), uživalci plodov pa hran-
ljiv vir za rast in razvoj. Želja po okolju brez mikrobov je zrasla na 
našem zelniku iz strahu pred tistimi, ki nam škodijo, in tako pre-
ganjamo tudi koristne. Drži sicer, da se tekom skladiščenja seme 
lahko pokvari in npr. splesni ter da se tudi seme lahko ob kalitvi 
okuži s povzročitelji bolezni. Prav plesni so najpogostejši vzrok 
protimikrobne obdelave semen, saj so pri njihovem uničevanju 
zelo uspešne. To povzroča tudi škodo ne samo v semenarnah, 
ampak tudi v bolj dolgoročno načrtovanih projektih, kot so banke 
semen. Semena pa obdelamo tudi zato, ker teknejo veliko živa-
lim. S tem živali odvrnemo od zaužitja semen. Žal pa je seme, ki 
ni obdano s koristnimi mikrobi, brez prve obrambne linije v najra-
nljivejšem obdobju. Zato sicer ni slaba ideja razkužiti seme, a ga 
je treba nato nacepiti s poznanimi koristnimi mikrobi. Tako kot mi 
tudi rastline slabše funkcionirajo, če niso v kakovostni simbiozi z 
mikrobi. Že v preteklih številkah revije sem pisal o tem, da imajo 
od njih marsikatere koristi, npr. zaščita pred boleznimi, boljše pre-
našanje sušnih razmer, boljša rodnost ... Za zdrav razvoj je torej 
pomembno, da je s koristnimi mikrobi obdano tako seme kot tudi 
zemlja, v kateri vzkali. 
Ljudje in rastline si zopet nismo tako različni. Znanstveniki so pre-
učevali vpliv tipa poroda na zdravje otroka in ugotovili, da se otrok 
ob normalnem porodu okuži s koristnimi mikrobi in je v povprečju 

bolj zdrav od tistega, ki se rodi s carskim rezom. Tako ima kakor 
seme, obdano s koristnimi mikrobi, boljše predispozicije. Včasih 
je koristno biti 'malo umazan'.
O pomembnosti zdrave zemlje pišemo znova in znova. Poleg 
glavnega vodila sonaravnega vrtnarjenja – brez škropiv – lahko 
na zdravje zemlje vplivajo tudi mehanski dejavniki, npr. prekopa-
vanje. To premeša mikrobne združbe v tleh, je stresno zanje, saj 
se morajo ponovno vzpostaviti, prekinemo pa tudi vse drobne po-
vezave med njimi, ki služijo kot mikroskopski internet med mikro-
organizmi in rastlinami. Tako da če seme slabo kali in rastline ne 
rastejo dobro, najprej razmislite o tem, kako je obdelana zemlja, 
preden se okrivi napačen dan za sejanje po setvenem koledarju.

Lotimo se raje konkretnejšega nasveta, kako pripraviti z mikrobi 
obdano seme pred sejanjem.
Za preprosto domačo mikrobiološko obdelavo semena uporabi-
mo kak tekoči mikrobni preparat, npr. efektivne mikroorganizme 
ali pa vermikompostni čaj.
Seme lahko najprej speremo, da odstranimo nekaj mikrobov. Nato 
ga lahko obdelamo s pripravljenim preparatom. Tista semena, ki 
jih lahko sejemo mokra, pred setvijo namočimo v omenjeno raz-
topino, tista, ki pa se zaradi lažjega sejanja seje suha, pa poškro-
pimo, preden jih zasujemo z zemljo ali kako drugače pokrijemo.

Za nacepitev semena je najbolje uporabiti tekoči mikrob-
ni preparat, npr. efektivne mikroorganizme ali pa vermi-
kompostni čaj. Tista semena, ki jih lahko sejemo mokra, 
pred setvijo namočimo v omenjeno raztopino, tista, ki pa 
se zaradi lažjega sejanja seje suha, pa poškropimo, pre-
den jih zasujemo z zemljo ali kako drugače pokrijemo.
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Preprost mikrobiološki eksperiment nazorno pokaže, 
da neobdelano seme nosi s seboj mikrobe. Ob ugo-
dnih pogojih se tako seme zbudi, pa tudi mikrobi (na 
sliki so vidne predvsem plesni). Če semenu za kaljenje 
dodamo znane koristne mikrobe meu, lahko izboljša-
mo rast in razvoj tudi v kasnejši dobi.

Efektivne mikroorganizme uporabimo kot neredčeno raztopino 
ali v razmerju 1 : 10 v korist vode. Zaradi mlečne kisline imajo efek-
tivni mikroorganizmi rahel razkuževalni učinek, zato lahko seme-
na pred sejanjem pustimo namočena približno 30 minut.

Pri namakanju semen v vermikompostni čaj uporabimo neredčen 
preparat. Semena vanj namočimo pred sejanjem, pustimo stati 
nekaj minut in jih nato posejemo. Pazimo, da jih ne namakamo 
predolgo (npr. kak dan), saj lahko začnejo potekati gnilobni pro-
cesi, ki pa jih ne želimo.

Tako biotehnološki velikani oglašujejo svojo dejavnost 
na področju raziskovanja povezave med mikrobi in rastli-
nami. Če oni to počno, je to dovolj zgovoren podatek, da 
je to zelo pomembno področje za agronomijo.

Zopet lahko zaključimo, da smo si v samem bistvu vsa bitja na ze-
mlji tako podobna, da si ljudje kar malo preveč vzvišeno domišlja-
mo, da smo krona stvarstva. V resnici imamo kar nekaj stičnih točk 
z rastlinami. Malo pozitivne umazanije koristi in je temelj za nadalj-
nji razvoj. Ne razumemo sicer še vseh interakcij med mikrobi in se-
meni, se pa zavedamo njihove širine in pomembnosti. O tem priča 
tudi dejstvo, da podjetja, kot so Monsanto, BASF in drugi bioteh-
nološki velikani, temu dajejo tak pomen, da imajo na tem področju 
razvojne oddelke in specializirane izdelke. Vi pa si lahko prav tako 
kakovostno obdelavo semen zagotovite na domačem vrtu.

1.

2.

3.

Tako kot v tem primeru na embalaži semena navadno 
piše, ali je tretirano ali ni. Če je tretirano, svetujem pa-
zljivo ravnanje (rokavice, nevdihavanje prahu). Prebe-
rite, s čim je tretirano in kako s takim semenom ravnati. 
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Uči, priporoča in svetuje 
strokovnjakinja Miša Pušenjak

Miša Pušenjak je specialistka za zelenja-
darstvo, zaposlena na Kmetijsko-gozdar-
skem zavodu Maribor. Napisala je nekaj 
knjig na temo vzgoje zelenjave, med 
vrtičkarji pa je zelo zaželena svetovalka. 

Učimo se vrtnariti 
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Kar nekaj časa je v Sloveniji veljalo, da se vrtnarjenje ne izplača. 
Zato so mnogi vrt opustili, zelo veliko novih domov, hiš pa je brez 
zelenjavnega vrta. Predvsem pa je skoraj cela generacija poza-
bila, kako pravzaprav vrtnariti. Zdaj pa si mnogi spet želijo začeti 
s pridelavo domače zelenjave, pa se malo bojijo. Nikar. Pridelava 
zelenjave na vrtu je zelo zabavna, zanimiva, sproščujoča in upo-
rabna dejavnost. Samo komplicirati ne smemo preveč in pripra-
vljeni moramo biti tudi na napake. Vedno, ko se učimo, delamo 
tudi napake. 

Nasveti s tisočih strani
Slovenci smo umetniki, kar se tiče ustvarjanja različnih trditev, ki 
so zrasle nekje v oblakih in ne na trdnih temeljih zdrave kmečke 
pameti. Te trditve veljajo marsikje, zelo veliko pa se jih v zadnjih 
letih pojavlja prav v vrtnarjenju. Zato je moj prvi nasvet: ne berite 
različnih vrtnarskih forumov, vsaj na začetku ne. Kasneje boste 
imeli dovolj izkušenj in boste iz nasvetov na njih lahko ločili zrno 
od plev. Če nimate več mame ali babice, poiščite kakšno starejšo 
sosedo, teto, prijateljico, sodelavko, ki ima svoj vrt že nekaj let, in 
iščite izkušnje, nasvete pri njih. Pa ne poslušati pet, deset različ-
nih ljudi, ker vsak zagovarja svoj način vrtnarjenja in kombinacije 

Bela gorjušica je pionirska rastlina, posejte jo pred pričet-
kom pridelovanja vrtnin.

z Mišo Pušenjak
Razmišljate 
o novem vrtu?

pogosto niso uspešne. Seveda prav tako ne nasedajte številnim 
reklamam, promocijskim člankom in zapisom, ki vedno govorijo 
samo o enem izdelku, ki bo reševal vse težave. Glede na zapise, 
nasvete, ki jih berem po spletu, se mi zdi to zelo pomembno. Za-
vedajte se, da je zdrava, živa zemlja prvi in edini pogoj, da bo na 
vrtu vse uspevalo tako, kot si želite.  

Izbira lokacije vrta
Začnemo vedno s tem, da zelenjavni vrt umestimo v prostor, torej 
na svojo parcelo. Pri tem moramo vedeti nekaj stvari. Vse, prav 
vse vrtnine potrebujejo sonce, ki jim zagotavlja energijo in od-
pornost. Zato ni alternative, da bo kaj zraslo tudi v senci, saj bo že 

in podobno. Vse vrtnine bodo v senci imele več težav z glivicami, 
bakterijami itn., pa tudi njihov okus ne bo takšen, kot bi si želeli. 
Zato je treba  iskati sončno lego, ne za nas najugodnejše lege. 
Sonce mora spomladi in jeseni sijati na vrt vsaj pol dneva. Da, 
spomladi in jeseni je najpomembneje, koliko sonca bo doseglo 
vaše vrtnine. 
Sama svetujem, da vrt ni daleč od kuhinjskih vrat. To je seveda 
težje uresničiti. Mogoče pa bo komu le prišlo prav. Gre za to, da iz 
službe pridemo domov utrujeni, zbiti, pregreti in se nam pogosto 

Vrt naj bo na sončnem mestu, poti med gredicami pa trajne.
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Zemlja na vrtu bo vaše osnovno orodje, zato ravnajte z njo 
lepo od začetka. Osnova sta kolobar in gnojenje.

preprosto ne ljubi iti na vrt po sveže začimbe, peteršilj … Hitro nas 
premamijo umetne arome, različni praški iz trgovine. Ti najpogo-
steje vsebujejo tudi ojačevalce okusov, ki potem uničijo naše br-
bončice in nam vzamejo veselje do domače, zdrave, sveže hrane. 
Predvsem vsi, ki imate otroke, ne navadite njihovih brbončic na 
umetne začimbe. Zato naj bo vrt čim bližje. 
Preverite, to je najlažje narediti pozimi, kje na vrtu zastaja voda. 
Nobena vrtnina ne zna plavati. Tam, kjer pogosto stoji voda, vrt 
ne  bo uspeval.

Vrt je najbolje preorati, 
prekopati jeseni
Zdaj je seveda prepozno, 
a to vseeno velja. Potem 
se čez zimo zemlja use-
de in lahko spomladi zelo 
hitro začnete z delom. 
Nič pa ne bo narobe, če 
boste začeli spomladi oz. 
čim prej. Ko boste pre-
kopavali (najverjetneje 
travinje, zelenico), naj bo 
zemlja dovolj osušena. 
To je nujno, da ne boste 
že na začetku rušili struk-
ture zemlje. Preorano ze-
mljo nato pustite vsaj 14 
dni počivati. V tem času 
pa lahko vzamete vzorec 
zemlje in ga daste v analizo. O tem sem že pisala v eni izmed 
preteklih številk Biobrazde. Vzorec boste najpravilneje vzeli s son-
do, ki jo posoja večina laboratorijev, ki to analizo izvajajo. Cena 
analize je med 15 in 30 evri. Vzorec vzamete enakomerno po celi 
površini in v globini obdelave zemlje – lopate ali freze, to je okoli 
25 centimetrov. Šele potem pa razmišljajte o tem, ali bo potrebno 
apnenje, kako in koliko gnojiti in podobno. 

Pred začetkom pridelave posejte rastline za zeleno gnojenje
Zelo svetujem, da pred pridelavo vrtnin najprej posejete rastline 

za zeleni podor. Najboljša pionirska rastlina je bela gorjušica, ven-
dar potem vsaj v tekočem letu na vrt ne sadite ali sejte križnic. 
Če je vaša ljubezen do zelja, cvetače, brokolija, rukole velika, po-
tem posejte mešanico rastlin. Med njimi naj bo približno tretjina 
gorjušice in oljne redkve, potem pa ajda, facelija, sončnice, tudi 
kakšna kapucinka pa lan, gizotija, grašica, krmni grah … Seveda 
ne boste našli semena vseh, naredite si pač mešanico tega, kar 
najdete. Ko se vam zdi, da je mešanica že dovolj visoka, gosta, 
zelena, najkasneje pa, ko se začne na rastlinah tvoriti seme, vse 
skupaj pokosite in zadelajte v zemljo. To navadno traja okoli dva 
meseca. Potem pa lahko brez težav pridelujete vrtnine, ki jih želite 
imeti na vrtu. 

Oblikovanje trajnih gredic
Še nekaj se mi zdi zelo pomembno in se je tega smiselno zave-
dati že na začetku. Zemlja je res najpomembnejše orodje, s ka-
terim delate na vrtu. Lastnosti zemlje opisujemo z več različnimi 
dejavniki, med njimi je tudi struktura zemlje. Ta nam pove, iz ka-
kšnih koščkov, delčkov so sestavljeni minerali pod mikroskopom. 
Ugodna struktura pomeni, da je v zemlji razmerje med zrakom in 
vodo ustrezno, da se zemlja ne zaskorji, ne seseda, zbija. To struk-
turo ustvarjajo rastline s svojimi močnimi, globokimi koreninami in 
izločanjem posebnih snovi (gorjušica, meliorativna redkev, oljna 
redkev, detelje, metuljnice itd.), organska snov, humus in mikro-
organizmi. Zato sem svetovala, da se po preoravanju ledine naj-
prej posejejo meliorativne rastline. Rušimo pa jo s slabim, ozkim 
kolobarjem, predvsem pa s hojo po zemlji. Nikoli ne stopimo na 
gredico, če to ni nujno potrebno. Posebej pa je treba paziti, da po 
gredi ne hodimo, ko je zemlja premokra ali presuha. Premokra je, 
ko se oprijema obutve, presuha pa, ko se kadi pri obdelavi. Da 
boste kljub temu lahko pridelek vedno pobirali, naj bo zima, po-
letje, pomlad ali jesen, dež, vroče, suho, zamrznjeno, zasneženo, 
je treba imeti na vrtu stalne poti, ne pa samo zasilnih, ki se vsa-
ko leto zamaknejo malo levo ali desno. Svetujem, da so na vrtu 
vse gredice stalne, široke največ 120 centimetrov. Tako lahko na 
gredo vedno sežete z ene ali druge strani in ne bo treba vedno 
znova razmišljati, kam kaj posaditi, posejati, da bo spravilo možno 
v vsakem vremenu. 

Kolobar in gnojenje
Oboje je izredno pomembno, da bo vrt ostal rodoviten ne samo 
za vas, temveč tudi za vaše potomce. Zdaj je še čas, da preberete 
kakšno literaturo, knjigo, revije, kako zasnovati ustrezen kolobar, 
predvsem pa tudi, kako se lotiti gnojenja na vrtu. Ko začenjate na 
novo, je to najlažje. Zapomnite si namreč, da z napačnim gnoje-
njem hitro pokvarite zemljo za dolgo časa. Kolobar pa je obveza, 
ki preprečuje težave, jih pa ne zdravi. 
Še veliko bi bilo za napisati, a ostalih tem, kot so dobro, zdravo 
seme, kakovostne sadike, izbira sort ipd., je za še nekaj takih član-
kov. Vse je pomembno, a verjemite mi, največ napak naredimo na 
vrtu zato, ker iščemo najzgodnejše, največje pridelke. Običajno 
prva leta na vrtu ni težav, v želji po več in več, s potrošniškim na-
činom razmišljanja, pa v nekaj letih povzročimo veliko težav. Zato 
je osnova dela na vrtu zdrava kmečka pamet in sprotno učenje iz 
napak. Vedno boste pridelali dovolj zase in za svojo družino, zato 
naj bo vaša želja zdrav, ne pa velik pridelek. 

Sonda za odvzem vzroca zemlje.



18 Biobrazda
Biobrazda

V
rt

n
a

ri
m

o
 z

 M
iš

o
 Siljenje radiča, že pozabljena spretnost?

Siljenje radiča se začne že poleti
Konec junija (najkasneje na začetku 
julija) moramo posejati ustrezne sor-
te. Gre za prezimne sorte radiča. Naj-
pogosteje silimo sicer sorto verona, 
a za siljenje sta primerna tudi treviški 
radič in castel franco. Tudi slovenska 
sorta solkanski radič, katere seme 
zdaj lahko kupimo tudi v trgovinah, je 
namenjena siljenju, a ne siljenju v za-
prtih prostorih. To sorto sejemo malo 
kasneje. Gredico dobro pripravimo, 
saj je pomembno, da pridelamo čim 
globljo in dovolj debelo korenino. 
Gnojimo predhodni vrtnini, še bolje pa 
je, da je predhodna vrtnina kar nizki 
stročji fižol ali grah. Potem gnojenje 
na vrtovih ni potrebno. Za pridelova-
nje radiča za siljenje (ali prezimova-
nje) ne gnojimo z gnojem, odličen pa 

je kompost, ki ga uporabimo približno 4–6 l/m2. 
Od tega, kako debelo korenino pridelamo, je odvisna velikost gla-
vice po siljenju. Ne sejmo prezgodaj, saj ne bomo pridelali kako-
vostnih korenov. Idealen termin za setev je začetek julija pa nekje 
do sredine julija. Poznejše setve bodo sicer še vedno primerne 
za siljenje na prostem, ne pa za pridelek v zaprtih prostorih. Seme 
ustrezne sorte posejemo plitvo, če je vroče, setev obvezno za-
senčimo. Tega ne smemo pozabiti, saj se v zadnjih poletjih ravno 
v času setve radiča pojavljajo nenormalno visoke temperature, pri 
katerih seme ne more normalno kaliti. Tudi če rastlina uspe priku-
kati na dan, pa jo sonce ožge. Razdalje med vrstami naj bodo vsaj 
30 cm, bolje pa je, da je med vrstami 40-50 cm. Setev kasneje 
preredčimo na 15-20 cm v vrsti, da bodo koreni res debeli. Samo 
debel koren namreč da kasneje trdo glavico, manjši koreni raz-
vijejo bolj ali manj sklenjene rozete. So pa tudi te dobre in pred-
vsem polne koristnih snovi. 
Tekom poletja pazite samo, da vam posevka ne napade pepela-
sta plesen ali strune. Potrebno je tudi redno rahljanje tal, saj je cilj 
vzgoje korenina, ne listi. 

Jeseni pa je dela veliko  
Proti koncu jeseni, preden zemlja zamrzne, korene izkopljemo. 
Koreni, primerni za siljenje, naj bodo debelejši od moškega pal-
ca. Očistimo jih vseh poškodovanih, gnilih listov, odrežemo tudi 
večino glavice, ki se včasih že oblikuje. Odrezano seveda lahko 

Veliko gospodinj je še pred desetletjem vedelo, kako v času, ko je vrt povsem zasnežen, priti do nekaj 
sveže zimske solate. Siljenje radiča je bilo praksa na številnih kmetijah. Radič lahko silimo na več različ-
nih načinov. Za to pa so najprej potrebne prave sorte, potem nega rastlin tekom poletja, pred siljenjem 
izkop in čiščenje korenov, kasneje pa priprava na siljenje in samo siljenje. 

pojemo. Očiščene korene shranimo v rastlinjaku, hlevu, pesku, 
nekje na kupu, ki ga pokrijemo s smrečjem ali koruznico, lahko jih 
damo v zasipnico. 
Korene izkopljemo zato, ker jih iz zamrznjene zemlje ne moremo 
izkopavati. Seveda pa jih lahko tekom zime kopljemo tudi z vrta. 
V zadnjih letih so zime tako mile, da zemlja ne zamrzne. Na večjih 
površinah, na njivi, je preveč dela z izkopom, da bi to počeli celo 
zimo, zato se vsi koreni izkopljejo naenkrat. Tudi če boste kore-
ne pustili v zemlji, očistite vse bolne, poškodovane liste in rastline 
ogrnite z zemljo, tako da na svetlem ostane samo sredica. Name-
sto z zemljo jih lahko obložite tudi s slamo ali listjem. Naj vas ne 
bo strah, kar dobro jih prekrijte, da bo zemlja čim dalj časa ostala 
nezamrznjena in jih boste lahko kopali dolgo časa. 

Od tukaj naprej pa so postopki različni
Korene je treba pred siljenjem še enkrat očistiti, odstranimo tudi 
večino stranskih korenin. 
Nato jih lahko posadimo v dovolj globoke lonce. Uporabimo ze-
mljo za rože, lahko pa tudi kar rahlo vlažen pesek, lahko je po-
mešan tudi z nekaj žagovine. Posadimo tako, da lonec postavi-
mo v vodoraven položaj. Najprej nasujemo centimeter peska ali 
zemlje, nato naložimo vrsto korenov tako, da se med seboj ne 
dotikajo. Nanje nasujemo pesek, pa spet naložimo korene in po-
stopek ponavljamo tako dolgo, da je lonec skoraj poln. Nato ga 
postavimo pokončno, tako kot bo stal kasneje, in se potrudimo, 
da ga povsem zapolnimo s koreni. Zemlja mora biti vlažna, nika-
kor pa ne sme biti mokra. 
Namesto v lonce lahko korene na enak način posadimo v črne 
vreče za smeti. Te naj ostanejo zgoraj odprte, da glavice ne bodo 

Jeseni korene radiča izkopljemo.
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gnile. Vse skupaj nato postavimo v prostor, ki ima od 15 (najbo-
lje) do 20 °C. Če želimo krhke, okusne glavice, mora biti popolna 
tema. Nekateri so včasih dajali lonce v zaprte lesene skrinje, te pa 
v hleve, kjer je ravno prav toplo. Nekateri jih postavijo v kurilnice, 
shrambe. 
Na kmetijah pa imajo v ta namen pripravljene posebne prostore, 
v njih pa police. Na teh policah v prostoru, ki ga popolnoma zate-
mnijo, potem vlagajo (sadijo) očiščene in porezane korene. 
Nekje tri do šest tednov (odvisno od temperature) vas bodo raz-
veseljevale trdno sklenjene, krhke in nič grenke glavice radiča. 
Dela je zelo veliko, a je pridelek odličnega okusa in nekaj po-
sebnega. Na nekaterih kmetijah pa sem videla, da so očiščene 
korene brez substrata tesno skupaj zložili kar v visoke plastične 
zabojčke. Prekrili so jih s folijo in postavili v rastlinjak, pod delovne 
mize, kjer so vzgajali sadike. 

Radič lahko 'silimo' tudi kar na prostem
Res je, da lahko prezimne sorte radiča pustimo kar na vrtu. V tem 
primeru rezultat ne bodo trdno sklenjene, krhke živo rdeče ali 
pisano obarvane glavice. Bolj bodo podobne rozetam. A dela je 
seveda veliko manj. 
Rastline pustimo prezimiti, v februarju pa posevek okopljemo, 
če to dopuščajo vreme in temperature. Okopljemo samo, če je 
zemlja dovolj suha in seveda, če smo radič posejali v vrste. Ob 
okopavanju ga lahko malo ogrnemo, tako bodo glavice bolj skle-
njene. 
Za tako 'siljenje' (v narekovajih zato, ker to ni čisto pravo siljenje, a 
tehnološko se temu tako reče) niso namenjene povsem iste sorte. 

Verona je primerna za pravo siljenje v temnih prostorih. Treviški 
radič je primernejši za siljenje v zaprtih prostorih. Sorta solkanski 
radič pa je namenjena prav temu, torej pustimo jo kar na gredici. 
Prav tako prezimi in nas spomladi razveseli z zelenimi rozetami 
sorta tržaški solatnik. To sorto pa lahko tekom poletja ves čas re-
žemo in mlade liste uživamo v poletnih solatah. 
Spomladi nas bodo na gredicah razveselile živo rdeče, pisane ali 
zelenkaste rozete radiča. So odlična očiščevalna hrana za od zim-
ske prehrane utrujena telesa.  

Zeleno gnojenje in prezimni radič
Še ena odlična varianta obstaja za vrt, tj. da konec junija posejete 
deteljo. To je lahko črna detelja ali inkarnatka, tudi bela detelja 
bo v redu. Posejete jo nekoliko redkeje, 10–15 g/10 m2. Seme z 
grabljami zadelajte v zgornji centimeter zemlje, nato pa posejte 
še seme prezimnih sort radiča. Najbolje se obneseta verona in 
tržaški solatnik. Tekom poletja lahko posevek kar kosite. Pokoše-
no maso lahko uporabite kot zastirko okoli plodovk ali kapusnic. 
Kosite vse do zime, saj morajo rastline detelje ostati dokaj nizke. 
Spomladi boste z gredice pobirali rozete radiča, saj detelja po-
časneje raste. Nato jo pustite vse do maja, ko jo prekopljite in na 
gredice posadite bučnice ali kapusnice. 
Siljenje radiča je žal skoraj pozabljena spretnost, ki je bila nekoč 
izredno razvita v okolici Maribora. Ker zahteva veliko dela, jo ve-
čina kmetij opušča. Pa je škoda, saj je tako pridelan radič sladek, 
prav nič grenak, in odlična solata. Njegove sestavine odlično nev-
tralizirajo maščobe, ki jih običajno pozimi, predvsem pa ob pra-
zničnih večerjah zaužijemo preveč.   

Radič, očiščen in pripravljen na siljenje.

Siljen radič po 20 dnevih.

Siljenje radiča pri kmetu.

Verona na vrtu zgodaj spomladi.



Če gabez namočimo, ga lahko po 24 urah že uporabimo, če pa 
ga pustimo stati toliko časa, da se neha peniti, kar traja tudi teden 
ali več, moramo biti zelo previdni pri redčenju, da ne poškoduje-
mo rastlin. V vsakem primeru gabez deluje na rastline in zemljo 
tudi po enem dnevu. Včasih damo gabezove liste kar na zemljo 
okoli rastlin (podobno kot koprive in preslico) in jih ne namakamo. 
Torej v vsakem primeru nastane gnojilo tudi po 24 urah in ne gre 

za napako. Sama delam te preparate na Učnem poligonu za sa-
mooskrbo Dole – torej je preverjeno v praksi. 
Je pa res, da je glede tovrstnih preparatov veliko različnih infor-
macij tako na spletu kot med ljudmi. Sama sem po sedmih letih 
prakse ugotovila, da je gabez precej močan in ga bolj brez skrbi 
uporabimo, če ga ne namakamo predolgo. 

Ddr. Ana Vovk Korže
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Kaj imata skupnega pridelovanje hrane in kultna vesoljska pusto-
lovščina, ki je obnorela svet, vsaj tisti del sveta, ki se šteje za razvi-
tejšega? Nenehne spremembe, temne strani, ki ogrožajo mirnost 
bivanja, ter s tem povezane vedno nove nevarnosti, nenehne 
boje in čudna bitja, ki delajo za eno ali drugo stran. 
Pa začnimo s čudnimi liki, ki nastopajo v teh famoznih epizodah in 
imajo več rok, lovke na glavi, eni so podobni žabam, drugi čudnim 
robotiziranim žuželkam, in jih primerjajmo s tihimi bitji iz podzemlja 
– deževniki. Tudi ti so malo nagnusni, neprivlačni in mirno bi lahko 
po njih upodobili kakšen lik. A pri nas so deževniki tihi delavci, ki 
zmorejo prsti povrniti rodovitnost, so svobodni, nanje ne vpliva 
ne Sila ne Mrak. Zaradi svoje sposobnosti hitrega razmnoževanja 
imajo neslutene sposobnosti, da iz odpadkov naredijo nekaj veli-
častnega. Tudi oni se morajo ves čas boriti za svoj obstanek v tem 

delu galaksije: preživeti morajo vse peklenske strupe, s katerimi 
zatiramo škodljivce, baker je zanje tako ubijalski kot Jedijev meč 
za tiste, ki želijo ogroziti mir v republiki. Pa saj so deževniki kot Je-
diji, le da ne morejo držati meča. Hmm, morda bi ga prijeli z mišico 
in bi lebdeli s pomočjo Sile? Nalogo imajo podobno in izzive tudi. 
Preživeti morajo, ker drugače se bo končala tako Vojna zvezd kot 
tudi kmetijstvo, kakršno poznamo.  
Mračna stran sodobnega kmetovanja je izrazit upad mineralov in 
vitaminov v hrani. Ko smo že pri hrani – ali ste kdaj opazili, da bi 
se Anakin in Padme posladkala s sadjem? Edini, ki so jedli pravo 
hrano, so bili kloni v času treninga. Torej nas v daljni galaksiji čaka 
usoda droidov, ki se ustavijo, ko se baterije izpraznijo? Se bomo 
tudi mi nekega dne podobno napajali? 
Za razrešitev zapletov bomo morali počakati na novo epizodo oz. 
pokukati v prihodnost, da bomo izvedeli, ali bodo zmagali dežev-
niki, ki so naše zadnje upanje za svoboden svet. 
P.S. In še ena (ne)naključna podobnost: sateliti bodo s tem letom 
začeli s tako natančnim snemanjem kmetijskih površin v imenu 
države, da bodo sami sposobni ugotoviti, za katero vrsto rastlin 
gre. Ne, to ni izsek iz Vojne zvezd, ampak domislica našega mini-
strstva za kmetijstvo. 

Tina Gajšek, Brevkina svežina - zelenjavni zabojčki iz 
Vipavske doline.
Spremljate jih lahko na blogu brevkinasvezina.blog-
spot.com ali na facebooku.

Piše: 

Je deževnik Jedi?

VPRAŠANJE BRALKE

ODGOVOR AVTORICE

Spoštovani, 
prebirala sem članek Kalij je pomemben za rastline avtorice ddr. Ane Vovk Korže, ki ste ga objavili prejšnji 
številki Biobrazde. Menim, da se je v članek prikradla napaka. Po priporočilih gospe Pušenjak redno pripra-
vljam gabezovo tekoče gnojilo. Sestavine in količine so enake kot v članku, le čas namakanja gabeza je 
menda zgrešen. V 24 urah se še nič ne zgodi v smeri gnojila. Po receptu gospe Pušenjak se gnojilo preme-
ša vsak dan, vse dokler se ne preneha peniti.
Oprostite, če sem se zmotila. Morda pa preverite in v primeru napake pojasnite v naslednji številki revije. 
Začetnike, ki se šele seznanjajo z raznimi pristopi ravnanja s prstjo in pridelavo lastne zelenjave, bi napaka 
lahko zmedla.

Marjetka iz Maribora
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Vesna Majes Klančičar, 
Jože Majes in Andrej 
Majes

Z zeliščne kmetije 
Plavica svetujejo:

Paraziti:  gliste, podančice

Z največjo zanesljivostjo to preverimo s pregledom blata. 
Zelo zanesljivo izkušnjo sem imela tudi sama. Mojega naj-
mlajšega otroka, ki je bil takrat še pleničar, je pregledal Vajdi-
ja, ajurvedski zdravnik. Uporabil je metodo preverjanja pulza 
in takoj rekel: »Gliste ima.« Jaz pa seveda takoj nazaj: »To 
pa ne, bi že vedela, če ima moj otrok gliste.« Zvečer pa sem 
malo natančneje pregledala pleničko in ugotovila, da je imel 
cenjeni zdravnik prav.

NAVODILA, KAKO SE REŠITI TE NADLOGE NA POVSEM 
NARAVEN NAČIN
Zdravnik bo otroku predpisal eno od dveh najbolj poznanih 
zdravil za gliste. A žal premnogokrat slišimo, da po teh zdra-
vilih otroka kar močno boli želodček, pa še učinkoviti nista 
vedno.

Slovenska tradicionalna medicina svetuje:
ČAJ IZ BELEGA VRATIČA (TANACETUM PARTHENIUM)
V belem vratiču partenolid daje tej rastlini zdravilni pomen. 
Uporablja se lističe in cvetke, iz katerih pripravimo čaj. Otroci, 
stari od 1 do 3 leta, lahko popijejo nekje od 1 do 2 dl tega čaja 
na dan, od 6. do 12. leta 3 do 4 dl na dan, odrasli pa 6 do 7 
dl. Če so gliste v družini, priporočamo, da kuro dela kar cela 
družina in zaostri tudi higienske navade.

ZRNO ČRNEGA POPRA, SUHA FIGA IN KOKOSOV SLAD-
KOR
Poleg pitja čaja pa svetujemo čez vikend opraviti še doda-
tno čiščenje proti glistam. Zdrobimo  zrno črnega popra in ga 
zmešamo s pol čajne žličke kokosovega sladkorja ter polo-
vico suhe fige, ki se je čez noč namakala v vodi. Vse skupaj 
zmešamo v pasto in vsak član družine, tudi majhni otroci, naj 
preko vikenda zaužije ta pripravek.

Zadnje čase zelo veliko slišimo o tem, da ima otrok gliste. Znaki so zelo različni, od razdražljivosti, nespečnosti, 
srbečice okoli zadnjika do splošne izčrpanosti in oslabelosti.
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Vzgoja lastnih sadik

Na začetku februarja že lahko začnemo 
z vzgojo lastnih sadik. Najprej posejemo 
semena paprike in čilija ter tudi zelene. 
Te rastline namreč za rast potrebujejo 
največ časa.

Če se vzgoje sadik lotevate prvič, se ni-
kar ne prestrašite. Delo ni prav nič tež-
ko, za začetek si le izberite rastline, ki 
za vzgojo niso tako zelo zahtevne. To 
so npr. paradižnik, paprika, solata ter 
zelišča.
Razlogov, zakaj vzgajati lastne sadike, 
je zares veliko, nekaj pomembnih pa 
preberite v nadaljevanju.

Razlogi, zakaj vzgajati lastne sadike

SEMENA
V semenu je zapisano vse, kar 

rastlina potrebuje, da se iz kalčka raz-

Brigita Šušteršič, usta-
noviteljica društva Zmo-
rem domače, vrtnarka z 
dušo in srcem ter avtori-

ca Vrtnarskega dnevnika 2018. 
Fotografije: Brigita Šušteršič 

Piše:

Domače sadike.

Brigitin pridelek z lastnega vrta konec maja. »Z zgodnjimi lastnimi 
sadikami je lahko tole pridelek konec maja (vzgoja na prostem).«

vije v plod. Plod pa je tisti del, ki ga po-
jemo, zato je kakovost semena izjemno 
pomembna. Tako imamo doma izbiro 
do najboljšega semenskega materiala.

ZEMLJA, GNOJILO IN VODA
Sadike se razvijejo iz zemlje in 

gnojil v njej, za rast pa potrebujejo ve-
liko vode. Najboljša zemlja je zelo do-
bro preperel domači kompost skupaj z 

listovko. Če tega nimamo, izberemo ka-
kovostno zemljo, ki vsebuje organsko 
gnojilo. Za zalivanje je najboljša dežev-
nica ali izvirska voda.

ŠKODLJIVCI
Majhne rastline, ki jih vzgojimo, 

moramo imeti pod nadzorom bodisi na 
okenski polici bodisi v rastlinjaku, na vrt 
pa jih presadimo šele takrat, ko so za to 
že dovolj močne in zrele. Tako namreč 
lažje preživijo morebiten napad ško-
dljivcev.

ZGODNJI PRIDELEK
Ker lahko nekatere rastline zara-

di nadzorovanih temperatur sejemo že 
precej zgodaj, lahko določeno zelenja-
vo pridelamo sorazmerno hitro.

LAŽJA RAZPOREDITEV
Pri presajanju sadik na vrt imamo 

popoln nadzor: točno lahko načrtujemo, 
kam jih bomo posadili, ali pa jih po po-
trebi prilagodimo in presadimo drugam. 
Če dobro kolobarimo, potem nikoli ne 
ostane veliko prostih mest. Takoj ko po-
jemo eno solato, tik ob njeno mesto že 
presadimo novo sadiko.

1.

2. 3.

4.

5.
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V PREDNOSTI PRED PLEVELOM
Sadiko na vrt presadimo takrat, ko je že dovolj velika, 

zato da je plevel pozneje ne bo mogel zadušiti. Preden to sto-
rimo, odstranimo plevel na gredi, jo uredimo in tudi ustrezno 
zastremo.
 
Kako torej začeti
Za začetek potrebujemo poljubne lončke, korita ali platoje. Pri-
pravimo si zemljo, kompost ali organsko gnojilo, semena ter 
dovolj prostora nekje na toplem. Pomembno je, da zemljo in 
vodo ogrejemo na sobno temperaturo že pred začetkom dela.

Kako vzgajamo sadike plodovk
Vzgoja sadik plodovk, kot so paradižnik, paprika, feferoni in 
čiliji, ni tako zahtevna. Upoštevati moramo le, da za svojo rast 
potrebujejo dovolj hranil, vlage in svetlobe. Postopek na sliki 
pa je opisan v nadaljevanju. 
 
POSTOPEK:
Napolnimo korita z zemljo do nekje treh četrtin višine. Zemljo 
že prej navlažimo.

Na to zemljo previdno polagamo semena. Lepo jih razporedimo 
po zemlji, da ima vsako dovolj prostora. Ne pozabimo označiti, 
kaj smo posejali v lonček ali korito, da česa ne zamešamo.

Tako so vsa semena na zemlji in naslednji korak je, da jih pokrije-
mo. Čisto na rahlo 'nadrobimo' zemljo po vrhu in jo poravnamo, 
približno za dober prst v višino.

Ko semena pokrijemo, jih, če smo zemljo vnaprej navlažili, ni 
treba ponovno zaliti. Če semena naknadno zalivamo, se lahko 
zgodi, da jih voda odnese na drugo mesto. Zato tudi za naprej 
velja, da jih zalivamo le s pršilko, čisto nežno.
Za kaljenje je predvsem pri plodovkah pomembno, da je tempe-
ratura okoli 26 °C ter da je vlaga konstantna. To lahko zagotovi-
mo tudi tako, da korita pokrijemo s folijo in postavimo kam blizu 
peči ali drugega vira toplote. 
V tem procesu svetloba še nima velikega pomena.

Semena lahko vzklijejo zelo različno hitro, časovna razlika med 
prvimi in zadnjimi je lahko štiri dni ali več. Na zelo svetlo in hla-
dnejše mesto jih prestavimo, ko zares vzklije večina semen, saj 
v nasprotnem primeru ostala semena ne vzklijejo ali za kalitev 
potrebujejo zelo veliko časa.

6.
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Presajanje plodovk

Plodovke presadimo, ko 
so že dovolj velike, imajo 
nekje pet ali šest listkov, 
saj imajo takrat že dobro 
razvite korenine. Na ta 
način tudi prihranimo pro-
stor, saj imamo kaj hitro 
na toplem zasedene vse 
okenske police. Vsaka ra-

stlina naj dobi svoj prostor - naj ga bo dovolj, saj bodo še 
nekaj časa rasle, preden jih bomo presadili na prosto.

Kako se plodovke pre-
saja 
Pri presajanju velja, da 
sadike zares previdno 
ločimo eno od druge. Nič 
hudega, če jim pri tem 
poškodujemo del kore-
nin, saj se bodo razvile 
nove. Z dobro navlaženo 
zemljo napolnimo platoje 
ali lončke.

S prstom ali palčko na-
redimo dovolj veliko in 
globoko luknjo ter vanjo 
položimo rastlino. Vedno 
tako globoko, kolikor 
lahko, saj bodo rastline 
iz stebla pognale nove 
stranske korenine. Več 
ko jih bo, bolj zdrava, 
odporna in tudi stabilna 
bo sadika.

Luknje na koncu previdno zasujemo z zemljo. Sedaj te ra-
stline za nekaj dni pustimo na toplem, da se dobro ukoreni-
nijo, potem pa jih počasi navajamo na hladnejšo tempera-
turo, tj. 12–15 °C.

Kako vzgajamo sadike listnatih rastlin

Če želimo že dovolj zgo-
daj pridelati solato, bli-
tvo in kapusnice, lahko 
vzgojimo sadike tudi teh. 
Še posebej za cvetačo in 
brokoli velja, da ju sejemo 
dovolj zgodaj, saj drugače 
pred poletjem ne tvorita 

plodov. Zato se lahko setve lotimo že proti koncu februarja.

Pri setvi na toplem je po-
trebna velika previdnost, 
saj nam sadike zaradi to-
plote hitro pobegnejo. 
To pomeni, da rastejo 
prehitro samo v višino, 
zato imajo zelo šibka, 
tanka in dolga stebla. Pri 
setvi na toplem je po-

trebno vsakodnevno spremljanje poteka, saj se to zgodi 
zares hitro. Zato je zares pomembno, da jih ne vzgajamo 
v pretoplem prostoru. 
Listnate rastline imamo lahko že od setve naprej v neo-
grevanem steklenjaku ali rastlinjaku, kjer je 5 °C več kot 
zunaj. Tako rastlinam zagotovimo, da imajo dovolj sve-
tlobe, v tem primeru pa tudi bolj hladne temperature, in 
tako si za rast vzamejo čas. Rastejo res malenkost poča-
sneje, ampak so zato veliko bolj močne, debele, in kar 
je prav tako pomembno, zdrave in odporne (tudi proti 
mrazu, ki lahko še vedno nastopi, ko jih presadimo na 
vrt). Lahko jih dodatno zaščitimo s kopreno. 

Plodovke z vsakim naslednjim listom, ki zraste, postavimo v hla-
dnejši prostor. Do presajanja jih imamo na 18-20 °C, nato pa na 
12-15 °C v prostoru, kjer je še vedno dovolj svetlobe. Kaj kma-
lu pa jih lahko prestavimo v neogrevan rastlinjak, kjer jih pred 
nočnim mrazom zaščitimo še s kopreno. Notri nam namreč po 
navadi kaj hitro zmanjka prostora.
Zelo pomembno je, da sadike, ki jih gojimo ob oknih, vsako-
dnevno obračamo, ker se zaradi siljenja k svetlobi lahko prete-
gnejo v eno smer.

Prav tako je zanje že kmalu v marcu primerno, da jih se-
jemo na prosto v zaščitene tunele. Sejemo jih v vrste, 
ustrezno označimo in pokrijemo.
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Tunel iz vrbovih vej, preko le položimo kopreno. 

Dodatno opozorilo: 
Ko sadike prestavimo v 
zunanji prostor, jih nikoli 
ne postavljamo direktno 
na sonce, saj jih sicer 
ožge. Nekaj dni naj bodo 
v senčnem delu, nato pa 
jih počasi postavimo tudi 
na sonce. Isto velja, ko 
jih presajamo na prosto: 
nikoli direktno na žgoče 
sonce. 

Sem Brigita Šušteršič, vrtnar-
ka z dušo in srcem, mamica 
treh čudovitih otrok in žena. 
Življenje se je zasukalo v 
popolnoma nepričakovano 
smer, ko se nama je z možem 
rodil prvi sin. Želja, da mu po-
nudiva najboljšo hrano in tudi 
najboljše za njegov razvoj, 
nas je pripeljala do prve na-
jete njive v Ljubljani, kjer se 
je moja vrtnarska pot zače-
la. Kot čisti samouk – čemur 

zdaj dajem velik pomen – sem vse vrtnarske postopke opazo-
vala z drugega zornega kota, kot to prikazujejo učbeniki. Veliko 
različnih rešitev sem odkrila kot primere dobre prakse, s poskusi 
in napakami ter nenehnim opazovanjem in učenjem. Seveda pa 
vse to ne bi bilo mogoče brez dobrih zapiskov. Tako sem že od 
samega začetka vrtnarjenja pisala svoj vrtnarski dnevnik. 
Pot nas je leta 2013 peljala iz Ljubljane na Goričko, ker je bila 
želja po samooskrbi vedno večja. Želeli smo imeti lastno zemljo, 
na kateri bi lahko ustvarjali in pridelovali svojo hrano. 
Leta 2017 smo ustanovili društvo Zmorem domače, društvo za 

spodbujanje samooskrbe. Naša glavna naloga je ljudem čim 
bolj približati vrtnarjenje in stik z naravo. V društvu, ki sedaj šteje 
13 članov, smo se povezale različne družine ter kmetije, ki si med 
seboj pomagamo in si izmenjujemo različne pridelke. Organizi-
ramo veliko različnih delavnic. Tako skupaj šivamo, pletemo in 
kvačkamo, kuhamo, izdelujemo domača mazila, čistila, sejemo, 
pletemo košare ter se kdaj tudi samo družimo. Tudi v tem letu 
pripravljamo veliko zanimivih delavnic, izmenjav in predavanj, 
kjer bo največji poudarek na zelenjavnem vrtu.
Tudi Vrtnarski dnevnik 2018 je nastal pod okriljem našega dru-
štva. Upamo, da vam bo olajšal marsikatero opravilo in bo tako 
nepogrešljiv pripomoček pri vseh vrtnarskih dogodivščinah. 

Ker je treba za pot do sa-
mooskrbe najprej zasaditi 
vrt, smo za pomoč pri vr-
tnarjenju v društvu izdali 
Vrtnarski dnevnik 2018 z 
nasveti z Brigitinega vrta. 
Z navodili in triki vas bo 
vodil skozi celotno vrtnar-
sko sezono. V njem boste 
našli nasvete, vse od na-
črtovanja in vzgoje lastnih 
sadik do shranjevanja pri-
delkov ter priprave vrtov 
za zimo. Za tisti čas, ko je na vrtu zares veliko dela, pa smo pri-
pravili še dodatne ideje in opomnike, ki bodo poskrbeli za to, da 
ne boste ničesar pozabili.
V Vrtnarskem dnevniku boste na 168 straneh našli tudi navodi-
la za izdelavo dobrega načrta, veliko praktičnih primerov, opise 
opravil na vrtu po mesecih, prostor za zapisovanje svojih opravil, 
nekaj receptov za domačo lekarno ter tudi posebne okvirje, kjer 
so opisana opravila za naše najmlajše vrtnarje.

Društvo 
Zmorem domače

Več informacij o nas, društvu in dnevniku najdete na našem blogu 
Zmorem domače ali na Facebook strani Brigitin vrt. Naročila spre-
jemamo tudi na telefonski številki 040 233 670 (Brigita).
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Dom brez odpadkov 
– ko res zaživite naravi prijazno življenje

Najprej bi te seveda prosila, da našim 
bralcem na kratko pojasniš, kaj je zero 
waste oz. življenje brez odpadkov.
Zero waste je način življenja oz. globalno 
gibanje, katerega začetnica je Francozinja 
Bea Johnson, ki z družino živi v ZDA. Bea 
je napisala knjigo Dom brez odpadkov, ki 
marsikateremu potrošniku odpre oči, ko jo 
prebere. Gre predvsem za to, da ljudje dela-
mo določene stvari, ker smo tako navajeni, 
in prav zanimivo se mi zdi, da je Bea ena 
redkih na tem planetu, ki se je vprašala, ali 
lahko njena družina živi tako, da ne pridela 
več ton odpadkov letno. Ali ni malo čudno, 
da posameznik v svojem življenju raje za-
vrže 10.000 papirnatih vrečk za kruh, kot 
pa da bi imel eno samo vrečko iz blaga, s 
katero bi nakupoval kruh? Še huje je, ko 
pomislimo, da posameznik v času svojega 
življenja zavrže več kot 18.000 malih plastič-

Marsikdo se zdi sam sebi dovolj ekološko zaveden, če ločuje odpadke in uporablja vrečke za večkratno upora-
bo, se manj vozi z avtomobilom itn. Vendar je s spremembo življenjskega sloga mogoče narediti še veliko več. 
To dokazuje zadnje čase vedno bolj priljubljen zero waste način življenja oz. v prevodu življenje brez odpadkov. 
Prava promotorka tega je Maja Nagode, ki si že nekaj let prizadeva z lastnim zgledom, raznimi izmenjevalnimi 
akcijami in tudi preko skupine na Facebooku glas o zero wastu razširiti med ljudi. 
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nih vrečk, namesto da bi uporabljal nekaj 
trajnostnih vrečk. Na to smo se navadili, ker 
nimamo časa razmišljati o teh stvareh, in 
to smo sprejeli kot nekaj običajnega, spre-
jemljivega. A čas bi že bil, da se začnemo 
obnašati trajnostno. Naše navade so posle-
dica tega, da se kot potrošniki obnašamo 
skrajno razvajeno. V trgovino gremo po 
navadi le z denarnico, praznim želodcem in 
brez nakupovalnega listka. 

Zero waste način življenja je v Sloveniji 
že kar znan - deloma tudi po tvoji zaslu-
gi. Kako in kdaj pa si ti začela razmišlja-
ti o spremembi načina življenja v življe-
nje brez odpadkov in kje si izvedela za 
zero waste?
Najprej sem preko sestre spoznala mrežo 
zero waste občin, nato pa sem prebrala 
knjigo Bee Johnson in na stvari začela gle-

dati drugače. Začela sem spoznavati, da 
imam v okolici veliko možnosti za nakupo-
vanje kakovostne hrane brez embalaže. 
Začela sem postopoma in se hitro navadila 
na takšen način razmišljanja in nakupova-
nja. Zero waste omogoča, da bolje jemo, 
da prihranimo in smo zadovoljni, ker nam ni 
treba kar naprej odnašati smeti v zabojnike. 

Kako in kje v gospodinjstvu si najprej 
začela uvajati spremembe in kje je po 
tvojem mnenju najlažje začeti?
Najprej je treba na nabiralnik nalepiti nalep-
ko, da ne želimo prejemati reklamnih leta-
kov. To je začetek. Ko nakupujemo hrano, 
s tem kupimo in prinesemo domov veliko 
embalaže. Zato priporočam, da v okolici, 
kjer živite, preverite, kaj je na voljo brez 
embalaže. Nato si doma pripravite večjo 
nosilno vrečo ali košaro in seveda trajno-
stne vrečke iz blaga (najbolje iz starih za-
ves, starih rjuh), ki se jih po potrebi opere in 
ponovno uporabi. Tako lahko nakupujemo 
sadje, zelenjavo, kruh ... In tako nadomesti-
mo male plastične in papirnate vrečke. To bi 
svetovala za začetek.
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Zero waste način življenja spodbuja sa-
mooskrbo in podporo lokalnih pridelo-
valcev, obrtnikov ... Koliko napora ti je 
predstavljalo najti različne ponudnike 
v lokalnem okolju? Misliš, da se še pre-
malo oglašujejo? 
Zero waste si pravzaprav lahko vsak pred-
stavlja po svoje. Zame je lokalna samoo-
skrba zelo pomembna, ker vem, da se na 
ta način dobi najboljšo hrano. Jaz se za lo-
kalne ponudnike ne bi bala, kmalu bo na-
mreč prišel čas, ko bodo ljudje v vrsti stali 
pred njihovimi vrati. Hrana bo v prihodnosti 
problem in zato je v lokalne pridelovalce 
treba vlagati že danes. Enostavno moramo 
jih podpreti. To je zmaga za potrošnika, ki 
na ta način dobi kakovostno hrano in vse 
informacije o njeni pridelavi iz prve roke, ter 
zmaga za lokalne pridelovalce, ki bodo na 
ta način preživljali svoje družine. Čudovito 
se mi zdi, ko se mlade družine odločajo za 
kmetijstvo, predvsem za ekološko pridela-
vo sadja in zelenjave. Ti ljudje tudi najbolje 
razumejo, kako velik problem je embalaža.

Imela si že veliko različnih predstavitev 
zero waste življenjskega sloga po Slo-
veniji, bila v raznih medijih … Kakšen je 
splošen odziv ljudi?
Veseli me, da se vedno več ljudi odloča za 
takšen življenjski slog. Vsak lahko prispeva 
po svojih zmožnostih in si pravila oblikuje 
glede na svoja prepričanja. Trajnostno raz-
mišljanje mora postati moderno in na to 
računam. Ljudem, ki jim ni mar za okolje in 
kakovost življenja v prihodnosti, bi moralo 
biti nerodno. Včasih se sprašujem, kako 
je mogoče, da ljudje tako skrbno urejamo 
svoje domove in vrtove, ko pa gre za širšo 
okolico, je večini malo mar. Če zliješ kemi-
kalije v straniščno školjko, te strupene snovi 
ne izpuhtijo neznano kam, ampak končajo 
v naravi. Tega enostavno ne razumem. Če 
vržeš cigaretni ogorek v kanalizacijo, prav 
tako. Če uporabljaš zobno pasto z delčki 
mikroplastike, prav tako. In še bi lahko na-
števala.

Kako pa se na ta način življenja odziva 
tvoja družina, še posebej otroka (vrtec, 
šola, rojstnodnevne zabave)? 
To me vpraša veliko ljudi. Ampak meni ni 
težko reči ne sladkarijam in s tem embalaži, 
ker vem, da je sladkor škodljiv. Ne kupujem 
jima npr. otroških skut, ker vem, da v njih ni 
sadja. V vrtcu po navadi dajo malico in uma-



28 Biobrazda

N
a

ši
 z

g
le

d
i

zana oblačila v plastično vrečko. To lahko 
rešimo tako, da prinesemo svojo škatlico za 
malico ter bombažne in plastificirane vrečke 
za umazana oz. mokra oblačila, ki jih doma 
operemo. V šoli je podobno. Nič ni narobe, 
če sta šolska torba in peresnica rabljeni. V 
torbi ima naš prvošolec kovinsko posodico 
za hrano, ki je v šoli ne poje. Pri zabavah je 
pa tako, da smo prijateljem in sosedom pre-
dlagali, da na zabavo prinesejo le risbico z 
neko aktivnostjo. Npr. obisk kina, predstave 
ali sprehod. Večina je sprejela takšen način 
obdarovanja. 

Majini nasveti za življenje 
z manj odpadki

NAKUPOVANJE ŽIVIL gotovo predsta-
vlja enega večjih izzivov, saj je večina 
hrane, ki jo kupujemo, zapakirana v 
embalažo. Kako se izogniti embalaži?
Najprej si je treba v okolici, kjer živite, ogle-
dati, kaj je na voljo v razsutem stanju. Nato 
si je treba pripraviti trajnostno embalažo. 
Trajnostne vrečke iz blaga za sadje in ze-
lenjavo, moko, oreščke, žitarice, zdrob, ko-
smiče, kruh itd. Posode za nakupovanje na 
delikatesi. Steklenice in steklene kozarce 
za mleko in mlečne izdelke, olje, kis, sok ... 
Najlaže je s svojo embalažo nakupovati pri 
lokalnih ponudnikih.

Tudi ČISTILA gotovo predstavljajo ve-
lik del onesnaževalcev v našem go-
spodinjstvu. Kaj uporabljaš za čiščenje 

doma, za pranje perila, pomivanje po-
sode?
Najprej sem čistila izdelovala sama. Vse od 
detergenta za perilo do tabletk za strojno 
pomivanje posode. Sestavine za doma na-
rejena čistila so pralna soda, alkoholni kis, 
marsejsko milo, citronska kislina in eterična 
olja. Zdaj imam v okolici na voljo točilno na-
pravo, kjer v svojo embalažo natočim eko-
loška in naravna čistila ter celo alkoholni kis.

HIGIENSKI PRIPOMOČKI - plenice, 
vložki, vatke, palčke za ušesa - tudi to 
predstavlja velik del odpadkov. Katere 
so naravi prijaznejše alternative?
Vse te stvari za enkratno uporabo se da 
nadomestiti s trajnostnimi izdelki, ki jih po 
uporabi ne zavržemo, temveč ponovno 
uporabimo. Plenice za enkratno uporabo 
nadomestimo s pralnimi, odišavljene robč-
ke za otroške ritke nadomestimo s krpicami 
iz blaga in vodo, vatke prav tako nadome-
stimo s krpicami iz blaga, ki jih po uporabi 

operemo, plastične vatirane palčke za uše-
sa lahko nadomestimo s papirnatimi vatira-
nimi palčkami, ki jih lahko kompostiramo, 
plastične zobne krtačke lahko nadomesti-
mo z lesenimi. Gele za tuširanje nadomesti-
mo s trdimi mili. Predvsem pa je v kopalnici 
treba imeti čim manj, a kar imamo, naj bo 
kakovostno in naravno.

KOZMETIKA - v zadnjem času je zani-
manje za izdelovanje domače, naravne 
kozmetike v porastu. Kateri je tvoj naj-
ljubši recept, kaj vse izdelaš sama?
Najraje izdelujem trda mila in trde šampon-
ske ploščice. Priznam pa, da zelo uživam, 
ko destiliram sivko, rožmarin, meliso in dru-
ge rastline. Ko destiliram, občutim, kako ča-
robna je narava. Hidrolati in eterična olja so 
kot zaklad. Pri kozmetiki bi se marsikdo laž-
je odpovedal konvencionalnim izdelkom, 
če bi brali deklaracije. Toliko sintetike ljudje 
nanesejo na svojo kožo. Meni se to upira 
in zato grem v trgovinah povsem hladno 
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mimo polic s kozmetiko. Zelo rada pa pod-
piram lokalne ustvarjalke naravne kozmeti-
ke, saj jih lahko povprašam po sestavinah in 
tudi svojo embalažo lahko prinesem.

OBLAČILA - v zadnjem desetletju je v po-
rastu t. i. hitra moda, ki temelji na hitrem 
menjavanju oblačil, slabi kakovosti, sle-
denju trendom, izkoriščanju delovne sile, 
je poceni in hkrati polna pesticidov in na 
sploh velika onesnaževalka. Katere so al-
ternative hitri modi?
Rabljena oblačila, oblačila iz ekološkega 
bombaža, konoplje ali lana, oblačila iz re-
cikliranih materialov, oblačila s certifikatom 
pravične trgovine, oblačila, ki jih šivajo slo-
venske šivilje. Ponudba trgovin z rabljeni-
mi oblačili je vedno večja, izmenjevalnice 
oblačil se odvijajo skoraj v vsakem kraju, 
prav tako tudi garažne razprodaje, zani-
mive so tudi swap zabave. Če se odločiš, 
da boš tudi kar se tiče oblačil naredil nekaj 
zase, za soljudi in okolje, se izbira oblačil 
zoži, to je res, ampak v današnji poplavi 
oblačil je to super stvar in še prihraniš.

HRANA IN OSKRBA HIŠNIH LJUBLJENČ-
KOV s čim manj embalaže. Kako kompo-
stirati odpadke/iztrebke?
Trgovin, v katerih bi ponujali hrano za živali 
brez embalaže, je pri nas malo, tako da za 
našo Kiro (psičko) kupujemo suho hrano v 
velikih pakiranjih. Če pa imam možnost ku-
povati hrano v razsutem stanju, vzamem s 
seboj posode in hrano naložim vanje. Če 
so živali manjše, lahko meso kupimo v svoji 

embalaži pri mesarju in hrano pripravimo 
sami. To je posebej dobrodošlo za mačke. 
Iztrebke pa se kompostira. Za Kiro imamo 
na robu vrta poseben pasji kompostnik, 
kjer se kompostirajo tudi biorazgradljive 
vrečke, ki jih prinesem domov s sprehodov.

PREHRANJEVANJE – način prehranjeva-
nja, s katerim zmanjšamo onesnaževanje 
okolja.
Ljudje bi morali vsaj zmanjšati količino, če 
že ne prenehati jesti meso. Veliko ljudi uži-
va meso pri vsakem obroku - to je proble-
matično z več vidikov. Ni zdravo, ni etično 
in preveč obremenjuje okolje. Na travnikih 
in njivah, na katerih raste krma za živali, bi 
morali gojiti zelenjavo in sadje. Tudi mleč-
ni izdelki niso preveč zdravi in treba jih je 
uživati zmerno, še posebej se jim je treba 
izogibati v zimskem času. Ampak poglejte, 
če želimo zmanjšati količino embalaže, ne 
bomo kupovali mleka v tetrapakih, ampak 
pri lokalnem kmetu. S tem ne bomo zmanj-
šali le količine embalaže, ampak tudi količi-
no porabljenega mleka. In ker bomo ravno 
pri kmetu na dvorišču, bomo mimogrede 
kupili še nekaj kisle repe in vrečo moke. 
Embalažo bomo seveda prinesli s seboj.

Bralce in bralke vabim, da se vključijo v Fa-
cebook skupino Dom brez odpadkov, kjer 
člani in članice izmenjujemo svoje izkušnje, 
navdušenja in vprašanja na temo zero wa-
ste življenjskega sloga.

Urška Orešnik
Fotografije: osebni arhiv intervjuvanke

Prvi koraki do doma brez odpadkov 
(ali z manj odpadki):

1. NA NABIRALNIK NALEPI NA-
LEPKO, DA NE ŽELITE REKLA-
MNIH LETAKOV.

2. NAKUPUJ S TRAJNOSTNO 
EMBALAŽO.

3. NE NAKUPUJ IMPULZIVNO, 
RAZMISLI, ALI TO, KAR ŽELIŠ 
KUPITI, SPLOH POTREBUJEŠ.

4. ČAS NAMENI SEBI IN SVOJIM 
BLIŽNJIM IN GA NE PORABI ZA 
NAKUPOVANJE.

5. PODPRI LOKALNE PRIDELO-
VALCE, POJDI NA TRŽNICO.

6. UŽIVAJ V PRIPRAVI HRANE IN 
SE NAUČI IZDELOVATI NA-
RAVNO KOZMETIKO, ČISTILA, 
ZAŠITI KAKŠEN GUMB ITD.
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Domači organski odpadki 
- nadloga ali dragocen lastni vir?
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Živim v naselju zasebnih družinskih hiš, 
skoraj bi rekel na vasi, in opažam, da veči-
na gospodinjstev organske odpadke odla-
ga v rjave vsebnike, namenjene za odvoz 
na komunalno odlagališče. Hvalevredno 
je, da smo se ločevanja vsakovrstnih od-
padkov kar dodobra navadili! A sprašujem 
se, zakaj številni, ki imajo ob hiši okrasni 
ali celo sadni in zelenjadni vrt, domačih 
organskih odpadkov raje ne kompostirajo 
doma. Tako bi pridobili dragoceno naravno 
gnojilo in kupovanje dragih organskih gno-
jil, aminokislinskih, vitaminskih in podobnih 
dopingov za naše rastline, bi postalo do-
mala nepotrebno. Za nameček bi prihranili 
še denar za plačilo komunalnega odvoza 

Matjaž Zupančič
Maklen – urejanje-vzdr-
ževanje vrtov in parkov 
(www.vrtinmi.si) v sodelo-
vanju z Micronatura d.o.o. 
(www.micronatura.si)

Piše: organskih odpadkov, s katerim se na letni 
ravni iz hiše odpelje tudi kar čeden kupček 
težko prisluženega denarja.
Ker organske smetnjake komunalna pod-
jetja praznijo ponekod samo enkrat na dva 
tedna, so zaradi gnitja vsebine vir smradu, 
v njih se redijo žerke muh, ki jih tako okolje 
privlači, kot privlači tudi glodalce. Ni treba 
posebej poudariti, da so taki tudi leglo bo-
lezenskih ali patogenih mikrobov.
O 'običajnem' kompostiranju organskih od-
padkov in fermentiranju z EM-tehnologijo 
sem obširneje že pisal v oktobrski številki 
Biobrazde leta 2013. Tu naj samo ponovim, 
da z dodatkom EM Bokashija predelavo 
odpadkov v kompost močno pospešimo, 
hkrati pa preprečimo razvoj bolezenskih 
klic, nastajanje strupenih plinov in smradu.

Postopek fermentacije organskih odpad-
kov je sila preprost in ne zahteva posebne-
ga truda ali obsežnega znanja. Odpadke 
zbiramo v neprodušno zaprti fermentacijski 
posodi. Vsako novo dodano plast odpad-
kov potlačimo in posujemo s pripravkom 
EM Bokashi. Vmes skozi pipico odtaka-
mo odcedno tekočino, ki je, razredčena z 
vodo, odlično tekoče gnojilo za vse vrste 
rastlin.
Dobro so nam že znane plastične posode 
za fermentiranje gospodinjskih odpadkov, 
ki jih je mogoče neprodušno zapreti, opre-
mljene pa so še z vgrajenim cedilom in pi-
pico za odtakanje fermentacijskega izced-
ka. Odlično delujejo, a so zaradi relativno 
skromne prostornine (16 l) uporabne le za 
fermentacijo gospodinjskih odpadkov. Če 
imamo večji vrt, je posoda te velikosti zara-
di količine organskih odpadkov premajhna.
Zato sem bil prijetno presenečen, ko sem 
na našem trgu zasledil popolnoma nov iz-
delek, ki prav tako temelji na fermentaciji, 
oblikovalsko pa je zasnovan popolnoma 
drugače. Seveda mi radovednost ni dala 
miru, dokler mi novost ni prišla v roke! Gre 
za Boky, novo fermentacijsko posodo. Po-
soda je plod domačega znanja in izkušenj, 
oblikovalsko posrečeno izdelana v elegan-
tni obliki jajca, ki je na ekvatorski ravnini 

dvojno vpeto v funkcionalen kovinski pod-
stavek na kolescih za lažje premikanje in 
neverjetno lahkotno obračanje posode za 
cel krog okoli vodoravne osi. To omogoča 
učinkovito mešanje vsebine brez napora. 
Na dnu pa je nepogrešljiva pipica za od-
takanje fermentiranega izcedka. Posoda 
Boky je izdelana iz močnega, odpornega 
poliestra, po tehnologiji za proizvodnjo 
vsebnikov za hrambo pitne vode, kar so 
pravzaprav glavni izdelki podjetja, ki jo iz-
deluje.   
Ta fermentor je na voljo v dveh velikostih. 
Manjši, 32-litrski, je namenjen fermentira-
nju gospodinjskih in vrtnih organskih od-
padkov (s kakega manjšega vrta). Zaradi 
velikosti in dizajna je primeren in zanimiv 
element, ki nam je lahko vedno pri roki kar 
v kuhinji, ne da bi morali zaradi njega zar-
devati pred gosti.
Večji pa ima prostornino 315 l, zato bo igral 
vlogo vrtnega fermentorja, ki bo lahko po-
žiral travni odkos, plevel in lesne sekance 
tudi z večjih vrtov. Pa tudi manjše količi-
ne papirja skupaj z vsemi gospodinjskimi 
ostanki, tudi takimi, ki sicer ne sodijo na 
klasični kompostni kup! Z dodatkom EM 
Bokashija lahko v posodi fermentiramo 
tudi ostanke mesa, lupin agrumov, banan, 
nagnito sadje in manjše količine tekočin, 
kot so: pokvarjeno mleko, jogurti, sokovi. 
In fermentirani odpadki ne bodo privlačili 
glodalcev.
Posebej mi je všeč, da posoda poleg fer-
mentiranja odpadkov omogoča, da proces 
razgradnje lahko pripeljemo do končnega 
cilja, komposta. To v drugih fermentorjih 
enostavno ni mogoče, saj po fermentaciji 
odpadke lahko do konca kompostiramo 
edinole na kompostnem kupu ali pa kar 
plitko zakopane na gredici.
Jajce je simbol novega življenja, rojstva, 
novega začetka, pa tudi blaginje. Simbo-
lizira tudi varčnost, naložbo v prihodnost, 
trajnost, večno obnavljanje. To so tudi atri-
buti EM-tehnologije, ki podpira trajnostne 
rešitve v skrbi za okolje, v poljedelstvu, ži-
vinoreji in obnovi onesnaženih območij in 
plodnosti tal. 
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Razveselilo nas je e-sporočilo naše redne odjemal-
ke, ki nam je posredovala recept za JUHO z RAJ-
SKIM OKUSOM s samo tremi sestavinami: čebulo, 
ohrovtovimi listki in jabolkom.

»Hvala, zelenjava je res odlična. Imam dober re-
cept za moško juho (prostata), seveda pa jo lahko 
jemo tudi ženske. In sicer: čebulo (2 ali 3) prepražiš 
in dodaš celo cvetačo oz. jaz sem dala ohrovtove 
liste, ker cvetače ni, ter eno ali dve jabolki. Vse 

skupaj skuhaš v vodi 
in zmešaš s paličnim 
mešalnikom. Nastane 
gosta in zelo okusna 
juha. Začimbe: kurku-
ma in malo cimeta in 
muškatnega oreščka. 
Okrasiš s svežim pe-
teršiljem in praženo 
čebulo. Rajski okus!«

Danes za kosilo? Zeljna solata, ocvrta 
buča sonca (tip muškatne buče) in falafli. 
Mmmm, zelo, zelo dobro!

Bučna pita iz sladke buče georgia candy
Bučni pire iz kuhane buče, zmešan z enim jogur-
tom, kislo smetano, maskarponejem, pomarančnim 
oljem, malo različnimi začimbami (vanilja, cimet, mu-
škatni orešček, klinčki) ter sladkan z brezovim sladi-
lom. Dodani sta še dve jajci ter agaragar, da masa 
ni pretekoča.

Testo:
240 g moke (katere koli) 
150 g masla ali kokosove 
maščobe
pol lončka kisle smetane
soda bikarbona 
malo soli 

Vnaprej pečeno testeno 
podlago obložimo z nade-
vom in pečemo pol ure.

Ko nešplji dodaš belo čokola-
do in mak (ter malo agaragar-
ja), dobiš nekaj zanimivega 
za brbončice! Nešplja in ku-
tina sta tisti sadni vrsti, ki no-
sita še stare genske zapise, 
in zato sta pri naju toliko bolj 
cenjeni ... 

Skleda nešpelj kar kliče po ustvarjanju … in uspelo 
je nekaj zelo, zelo OKUSNEGA in ZANIMIVEGA! 

ZANIMIVOST: Iz njih se lahko 
naredi odlično žganje, včasih pa 
so jih menda tudi sušili in zmleli v 
moko! Zanimivo bi bilo poskusiti 
to s sušenjem in moko, a danes so 
nastali le sadno-sladki grižljaji ...

Posebni čapatiji z motovilcem

Nešplje

Bučna pita 

Ideje za zadovoljen 
želodček Je
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Objavljamo nekaj idej in receptov iz vedno zanimivih 
objav Brevkine svežine (FB: Brevkina svežina ali brevki-
nasvezina.blogspot.si).

Sestavine: 
delno stopljena mocarela v sladki smetani
2 jajci
delno zdrobljena lanena semena
sezamova semena
kokosova moka
indijski trpotec
sol

Oblikujemo
in popečemo 
v ponvi kot 
navadne čapatije.

(ali LCHF-čapatiji - kdor se s tem načinom prehranje-
vanja spogleduje, saj so brezglutenski - z motovilcem)
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Pri nas samoniklo raste nič manj kot 22 vrst šipka in vse so podobno uporabne. Resda so nekatere manj 
izdatne, druge pa redkejše, a ko gremo mimo zelo pogostega in malodane povsod razširjenega nava-
dnega šipka, naberemo, kar je, ter uporabimo vse. Pomladanske poganjke, cvetne liste in jeseni seveda 
še plodove. Ti so po botanični plati nekoliko zahtevnejši, saj gre za birne plodove, v katerih vsako 'seme' 
botanično ni nič drugega kot plod, natančneje orešek, vse pa obdaja omesenelo cvetišče, ki nas glede 
uporabe še najbolj zanima in kar nabiralniške strasti seveda ne zmoti preveč. 

ŠIPEK

Velik poznavalec samoniklih rastlin, divje (pre)hrane, 
avtor mnogih knjig, monografij, člankov, predavanj s 
tega področja. Knjige je začel izdajati v samozaložbi 
(založbi Porezen), zadnji knjigi sta Nekaj divjega in 
Nekaj divjega v drugo.

Piše in fotografira: Dario Cortese 

Menda šipek poznamo vsi, ker raste skoraj povsod od nižine 
do sredogorja, najpogosteje na robu gozda, v živih mejah, po 
zaraščajočih se travnikih in podobnih ne preveč 'civiliziranih' 
krajih. Grmasto se razraste do tri metre visoko. Na trnatih ve-
jah ima pernato sestavljene, izmenično nameščene liste z naz-
občanimi lističi, ki niso prav različni od listov vrtnic, kar glede 
na sorodstvene vezi ne preseneča. Beli ali rožnati cvetovi so 
vsaj rahlo dišeči in imajo pet venčnih listov. Jeseni se iz njih 
razvijejo 'plodovi', torej z omesenelim cvetiščem obdani plo-
diči.
Drugi šipki so uporabni podobno kot navadni šipek, le da so 
njihovi birni plodovi različno veliki in okusni. Za predelavo je 
od vseh najprimernejši in najizdatnejši japonski šipek, Rosa 
rugosa, ki se postavlja z velikimi kroglastimi plodovi in, naj ne 
preseneti, raste posajen v živih mejah in na podobnih bolj ur-
banih mestih kot okrasna rastlina. Seveda ga ne nabiramo tik 
ob cestah, kjer ga sicer marsikje ne manjka.  

S šipkom je tako, da vsebuje največ sestavin v čvrsti zrelosti, 
torej ko je polne rdeče barve, a še čvrst, vendar kisel in vsaj 
malo trpek, torej ne preveč okusen. Ko ga dobijo prve slane 
in se zmehča, vsebnost vitaminov upade, vendar ga nekoliko 
laže snemo brez posebne priprave kar tam ob grmu, tako da 
ga s prsti na rahlo stisnemo v smeri peclja (ki ga prej, če ni šel 
samovoljno stran, odstranimo) in pojemo mehko sadno slast, 
seveda brez nadležnih dlačic. 
Za predelavo nabiramo šipek v njegovi čvrsti zrelosti, odstra-
nimo peclje in muhe ter ga predelamo v sadno kašo, vino, 
žele, sok, marmelado in še kaj. Zelo primeren je za pripravo 
vina in kisa. Tudi za namakanje v žganje pride prav. Posušimo 
cele ali razpolovljene plodove; v drugem primeru imamo več 
dela z odstranjevanjem dlak in plodičev. Slednje tudi posuši-
mo ter uporabimo bodisi pražene in zmlete za kavo bodisi le 
zmlete za poparke. Posušen šipek shranimo v zaprtih stekle-
nih kozarcih na temnem mestu. 
Spomladi nabiramo mlade poganjke, ki jih posušimo za čaj, 
prav tako se lahko z njimi lotimo manj znanih podvigov, kot so 
vlaganje v kis, oksidiranje po vzoru priprave črnega čaja in še 
kake take čudnosti. Cvetne liste nabiramo za solate, posušimo 
jih za čaj in za pripravo aromatiziranih napojev in rožne vode 
za sladice z orientalskim značajem. 
Šipek vsebuje, glede na rastišče pač, od desetkrat do dvajset-
krat več vitamina C kot limone, po nekaterih analizah pa tudi 
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Šipkova juha z bučo 

petdesetkrat več. A kaj, ko ga je toliko 
samo v čvrstih zrelih plodovih, ki jih lah-
ko pojemo le ob največjem navdušenju 
nad zdravjem. Kasneje vsebnost tega 
vitamina upada, in čeprav se med toplo-
tno obdelavo še kar ohrani, je v različnih 
shrankih zgolj petina do četrtina izho-
diščne moči. Vendar šipek na srečo ni 
le vir vitamina C, saj vsebuje še krepko 
zasedbo drugih vitaminskih črk, obilico 
rudnin, nemalo karotenoidov in flavo-
noidov, sladkorje, galaktolipide in druge 
sestavine, ki z združeno močjo vplivajo 
na to, da se še v tem telesu s šipkovo 
pomočjo počutimo nadvse radoživo in 
radostno. Skratka, šipek poživlja, spod-
buja presnovo ter izločanje presnovkov 
iz telesa, med drugim pomaga pri teža-
vah z ledvicami, lajša težave s sklepi ter 
se izkazuje s splošno krepčilno močjo.  

PRIPRAVA 
Ko pripravimo šipkovo mezgo, je pot 
do drugih šipkovih shrankov na široko 
odprta, saj iz nje ustvarimo marmelado, 
sirup, jo zamrznemo in uporabljamo za 
solatne polivke in podobne nenavadno-
sti, med drugim tudi juho slanega ali 
sladkega, vendar vsekakor kislega zna-
čaja. Iz suhih plodov skuhamo krepčilne 
napoje. Plodiče spražimo ter zmeljemo 
in iz njih skuhamo neke vrste šipkovo 
kavo. Ko pride pravi čas, torej po prvih 
zmrzalih, se šipka najemo tudi v naravi. 
A previdno in brez sitnih dlačic. 

ŠIPKOVA MEZGA
Ta je osnova za marsikaj, med drugim - 
če ne predvsem - tudi za šipkovo mar-
melado. Šipek po potrebi operemo, od-
stranimo muhe in peclje ter ga damo v 
lonec. Dolijemo toliko vode, da je pokrit 
z njo. Zavremo in na zmernem ognju ku-
hamo pet do deset minut, da se zmehča. 
Medtem se zmehčajo tudi dlačice, ki ob-
dajajo plodiče. Nato tekočino odlijemo 
ter uporabimo za žele, sirup ali sok, plo-
dove pa pretlačimo v pasirniku.  
Z dobljeno sadno kašo ustvarimo vse 
mogoče. Porabimo svežo ali jo zamrzne-
mo ter zatem uporabljamo za solatne 
polivke in omake. Zamešamo jo v kislo 
smetano, jogurt ali skuto. S polovično ali 
tričetrtinsko količino sladkorja jo skuha-
mo v marmelado. Še česa se spomnimo, 
saj tovrstne mezge ni nikoli dovolj, še 

manj preveč. Plodiče, ki ostanejo v pa-
sirniku, operemo in posušimo ter upora-
bimo za kavo ali poparek. 

ŠIPKOVA JUHA Z BUČO
Kos zimske buče olupimo ter narežemo 
na koščke. Skuhamo jih z malo vode. 
Primešamo šipkovo mezgo ter začinimo 
po okusu, pa čeprav na sladek način s 
cimetom in muškatnim oreškom.

ŠIPKOVO VINO
Ker je priprava tako enostavna, naj bo 
o njej in o njem, torej o vinu, da o kisu 
sploh ne govorimo, spet govor tudi na 
tem mestu. Kajti za nagrado dobimo še 
šipkov kis. Naredimo pa tako: zrele, a 
še trde šipkove plodove zarežemo od 
muhe do peclja, vendar jih ne prereže-
mo. Peclje in muhe odstranimo. Šipek 
stehtamo; za vsak kilogram odtehtamo 
kilogram sladkorja ter odmerimo tri do 
štiri litre vode. Segrejemo jo in v njej 
raztopimo sladkor. Če je vode tri litre, bo 
vino slajše in močnejše, če štiri, bo ne-
koliko bolj suho, a še vedno bolj sladke 
sorte in nekoliko lažje, v vsakem primeru 
pa ustvarimo prošeku podoben napoj.
Glede na količine vzamemo primerno 
veliko stekleno posodo, torej kozarec 

ali steklen balon s širokim vratom, oz. 
glede na velikost posode odmerimo 
količine. Šipek damo v posodo ter zali-
jemo z ohlajeno oz. ne več kot mlačno 
sladkorno vodo. Zavežemo s krpo ter 
damo na primerno mesto kje v kuhinji 
ali kurilnici, kjer naj bo temperatura okoli 
22 ºC ali malo več in kjer bo imelo naše 
vino dovolj miru vsaj štiri tedne. V tem 
ali nekoliko daljšem času, kar je odvisno 
od temperature in količine sladkorja, se 
tekočina izčisti, šipek pa se spusti na 
dno. To je znak, da je vino gotovo. Torej 
ga nalijemo v steklenice, jih zamašimo 
ter shranimo na hladnem. Poskusimo 
ga čez mesec dni. Čim dlje leži, tem bolj 
uležano aromo in okus dobi. 
Na šipkove 'tropine' še enkrat nalijemo 
sladkorno vodo z enako vsebnostjo 
sladkorja, le da ga zdaj pustimo vsaj te-
den ali dva več. Zatem tekočino odlije-
mo, šipek in usedline damo na kompost, 
v 'drugo' vino pa damo kisovo matico ali 
dodamo malo krepkega domačega kisa. 
Posodo, seveda še kar zavezano s krpo, 
damo na toplo mesto (med 25 in 30 ºC) 
ter pustimo času čas oz. ocetnokislin-
skim bakterijam dovolj časa, da pretvo-
rijo alkohol v ocetno kislino, kar lahko 
traja več mesecev.
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V novo zeleno 
hortikulturno leto
Kaj smo se naučili iz vročega poletja 2017? Nekaj 
uporabnih nasvetov in idej iz uspešnih zasaditev 
preteklega leta.

Klementina Tement, inženirka krajinske arhitektu-
re. Svoje praktične izkušnje pridobiva v Vrtnarstvu 
Tement, kjer strankam svetuje na področju urejanja 
okolice in vrtov ter na drugih področjih, ki so pove-
zana s krajinsko arhitekturo.

Piše in fotografira: 

Zanimiv in kakovostno oblikovan zunanji zeleni prostor nadgra-
juje bivanje, zavedajoč se, da zelenje predstavlja v človekovem 
okolju naravno, prvinsko osvežujočo sestavino, ki je nenado-
mestljiva in nepogrešljiva. Rdeča nit saditvenih načrtov so sorte 
rastlinskega gradiva v različnih kombinacijah in združbah, pre-
mišljeno zasajene in razporejene v prostoru glede na mnoge 
dejavnike ter letni čas, ki narekuje vizualne silhuete v skladnem, 
ponavljajočem se vzorcu. 
Ob vsej dostopnosti rastlinskega gradiva, izboljšanih sortah 
enoletnic in trajnic, ki so na voljo, ni poletja brez bujnih, zelenih 
ali cvetočih nasadov. Možnosti? Neomejene. Užitno, malo cveto-
čega, dišeče, morda le dekorativni listi, pri katerih ni odpadanja 
cvetov na sosednji balkon, ali poletna mešanica cvetov tisoč in 
ene rastline. Če dojamemo prostor kot celoto, bomo oblikovano 
naravo – vrt – ustvarili po svojih potrebah. 

Modra v vseh odtenkih
Od zgodnje spomladi pa vse do jeseni najdemo rastline modrih 
odtenkov. Na seznamu je veliko lepih in privlačnih trajnic; nič 
preveč muhaste niso ali potrebne naše pozornosti, pa vendar 
nas bodo z bujnim cvetenjem razveseljevale čez vse poletje. 
Lesnata ovijalka, ki spomladi razvije na tisoče cvetov, je glicinija. 

Glicinija je ena tistih vzpenjavk, ki poskrbijo za zavidljivo zeleno 
fasado stavb ali pergol. Pozorni smo na videz konstrukcije, ki je 
pomemben detajl v prostoru. Glicinijo porežemo ob koncu cve-
tenja; če se rezi lotimo prezgodaj, bodo cvetni nastavki trpeli.                                             
   
Po cvetenju bodo na začetku poletja in kasneje sledili mačja meta 
(Nepeta cataria), perovskija (Perovskia 'Blue Spire'), krvomočnica 
(Geranium 'Rozanne') in koprivček (Caryopteris × clandonensis 
'Heavenly Blue'). To so neobčutljive, vse poletje modro cvetoče 
trajnice. Obnesle se bodo v mešanih nasadih, tako na gredicah 
kot v posodah. Razen spomladanske rezi z njimi nimamo dela. 
Pazimo le na ustrezno velikost posode, kadar v poletne nasade 
kombiniramo trajnice, kajti v premajhnih loncih bomo potrebam 
po vodi stežka zadostili, rastline pa ne bodo zdrave rasti.

Mačja meta v kombinaciji z mlečkom. Obe rastlini dobro pre-
našata sušo in sončno pripeko. Mačjo meto vsaj dvakrat letno 
porežemo do tal, potem je vedno lepo zelena in cvetoča. 
Če so možnosti za razrast korenin omejene, pripeka sonca pa 
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neusmiljena, so najboljša izbira različne sorte sedumov (ho-
muljic) ali netreskov. V tej navidezno skromni družini rastlin je 
nabor barv in tekstur skoraj neskončen. Vse bolj priljubljen in 
preizkušeno hvaležen na revnih tleh in močni sončni pripeki 
pa je Erodium.

Mediteranski zasaditvi z neobčutljivo cedro, ki je cepljena na 
steblo (torej v višino ne bo več rastla), smo dodali navadni in 
citronski timijan, ki se bosta prevesila čez posodo in oddajala 
prijeten vonj. Pri tem trajnem nasadu pozornost namenimo izbiri 
substrata (če bomo timijan uživali) in organskega gnojila. Timi-
jančke spomladi z rezjo pomladimo, tako bodo sveže zeleni in 
kompaktnejši. 

Sadno drevo na okrasnem vrtu? O tem pišemo in razglabljamo 
skoraj v vsakem prispevku. Moj odgovor je vedno pritrdilen. Gre 
za inovativne rešitve, ki se jih poslužujejo tisti, ki to želijo in ka-
sneje uporabljajo - ne nazadnje je vrt vedno narejen po meri sa-
mih uporabnikov. Imeti dragocen prostor in pridelati svoje užitne 
plodove je fantastično. Spomladanska lepotica z nežnimi cveto-
vi, poleg tega pa zelo neobčutljiva na sušo, je slavna, opevana 
dunja, po slovensko kutina. Izbiramo lahko med mnogimi sor-
tami, ki postajajo vse pogostejše rastlinsko gradivo za nasade. 

Zeleno z zelenim je na vrtu vedno prava odločitev, sploh če gre 
za rastline z zanimivo teksturo, kot so striženi pušpani (priporočam 
tiso, ker je odporna proti škodljivcem) v kombinaciji s svetlejšo zi-
mzeleno nizko travo (Acorus gramineus). Za ozadje je bela plezava 
vrtnica, v posodi pa zasajena simpatična povešava molembekija.
Nasprotje zelenim zasaditvam so kontrastni beli cvetovi in temno 
rdeči narezljani listi grmičastega črnega bezga 'Black Lace' skupaj 
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z latasto hortenzijo sorte 'Bobo'. Ta vrsta 
ima velike, lepe, zdrave cvetove, ki cvetejo 
v pozno jesen. Še močnejši poudarek bar-
ve dosežemo z rdečim rujem, ki ga zasadi-
mo v ozadje, saj zraste v velik grm. Lahko 
ga tudi obrezujemo. 

Pri zelnatih trajnicah k cvetovom ane-
mon, vrtnic, perjank ter črnega bezga že 
nekaj let uspešno kombiniramo vijolični 
kodrolistni ohrovt, ki je odličen za smutije, 
zelenjavni čips ipd. Ideja, kako lahko na 
majhni cvetlični gredici ustvarimo cveto-
čo, dišečo in zdravo samooskrbo s precej 
rastlinami. Sadilna razdalja med njimi ne 
sme biti prevelika, da plevel nima preveč 
možnosti za razrast. 

Dovolj velike in estetsko privlačne poso-
de so odlično mesto za vse moderne traj-
nice, ki jih vrtni oblikovalci množično upo-
rabljajo v razsežnem merilu velikih vrtov. 
Stepe nežno valujočih trav in cvetov moč-
nih barv si lahko omislimo tudi na majh-
nem prostoru. Kombiniramo tako, da upo-
števamo barve in letne čase: vključimo 
zimzelene rastline, saj je tudi zima čas, ko 
bodo lonci okras. Hermelike, pijavčnica, 
vrtni šlajer, ameriški slamnik, listni česen, 
povešavi rožmarin, zdravilen ožepek, zi-
mzelena praprot - to je uspešen recept 
kombiniranja uporabnega in okrasnega 
rastlinskega gradiva. 

Užitno, sveže z okna 
Domača zelišča, vzgojena v vrtnarijah 
ali morebiti na lastnem vrtu, so pika na 
i limonadam, kuhanju, smutijem ... Zelo 
enostavno jih lahko zasadimo v korita z 
vodno rezervo, dodamo zastirko in tako 

zalivamo precej manj, kot bi sicer. Poigra-
mo se s sortami, ki so prav tako zdravilne 
in uporabne, hkrati pa zanimivega videza. 

Ljubitelji vodnega
Majhen vodni vrt, enostaven za vzdr-
ževanje, za osvežitev in popestritev 
letnega prostora. Zvok vode je zmeraj 
prijeten. Pistia stratiotes (vodna solata), 
ki je zelo neobčutljiva, celo invazivna, 
če jo prenesemo v naravno okolje - pa-
zimo, da jo gojimo v posodah, v katere 
dodamo prst, pomešano z mivko in ka-
menjem. V vročih mesecih smo pozorni 
na izhlapevanje vode. 
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Piče za ptiče
Pozimi, ko sta zunaj sneg in mraz, nakrmimo lačne ptičke. Naredimo piče v večje modelčke za izrezovanje 
piškotov. Obesimo jih na balkon, okno ali z njimi okrasimo drevo pred hišo.

Za izdelavo potrebuješ:
- semena, ki jih imajo ptički radi
- mast (rastlinsko, kokosovo ...)
- posodo
- papir za peko
- večje modelčke za izrezovanje 
 piškotov
- pekač
- nož
- debelejšo iglo 
- vrvico

Veliko dobrih zamisli 
najdete v reviji 
Prostočasnik – reviji 
za ustvarjalno preživlja-
nje prostega časa in na 
spletni strani 
www.prostocasnik.si.

Izdelek in besedilo: Rada 
Kos
Fotografije: Tadej Maligoj

V posodi raztopimo žlico masti in vanjo 
nasujemo nekaj pesti semen. Mešanica 
naj bo zelo gosta.
V pekač, obložen s papirjem za peko, 
položimo modelčke za izrezovanje pi-
škotov. Vanje po žlicah nadevamo me-
šanico semen in masti ter dobro po-
tlačimo. Modelčki naj bodo napolnjeni 
do vrha. Da mast ne odteka iz njih, jih 
moramo dobro obtežiti oz. pritisniti ob 
podlago, zato čez vse modelčke v pe-
kaču položimo drug pekač, desko za 
rezanje ipd.
Mast se mora na hladnem strditi, zato 
vse skupaj prestavimo na balkon ali te-
raso. Počakamo nekaj ur.

Najprej odstranimo mast na zunanji stra-
ni modelčka. Nato na nekaj mestih zapi-
čimo ostro konico majhnega noža med 
rob modelčka in pičo ter obesek odstra-
nimo.
Z debelejšo šivanko previdno naredimo 
luknjico in napeljemo vrvico za obešanje.
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Hotel za žuželke
Ekološka pridelava zelenjave, sadja, zelišč ali zgolj cvetja je način pridelave, pri katerem je treba prese-
či dosedanjo miselnost, da se lahko vsaka težava v vegetacijskem obdobju reši z enostavnim vnosom 
fitofarmacevtskih sredstev (FFS). Dejansko je potrebno samo to, kar nam je bilo včasih dano samo po 
sebi, danes pa se ponovno učimo: razumeti številne procese v naravi in se jih zavedati. 

Hotel za žuželke je nekakšen nadomestni habitat degradiranega 
okolja.

Veliko neželenih žuželk za vrt, pa vendar v pra-
vem ekosistemu koristnih žuželk, pojedo ptice. 
Hotel za žuželke je treba na koncu izdelave nujno 
zaščititi še z gostejšo kovinsko mrežo, ki pticam 
onemogoči prost vstop v 'samopostrežno resta-
vracijo'. Postavimo ga na pred vetrom in drugimi 
vremenskimi vplivi zaščiteno mesto. Vhodi naj 
bodo obrnjeni proti jugu ali jugovzhodu. 

Pomembno je tudi, da ga postavimo v bližino rastlin, kjer se bodo 
žuželke prehranjevale. 
Ko imamo na vrtu postavljen hotel za žuželke, je zelo pomemb-
no, da izberemo ekološka semena, da kasneje kljub vsemu ne 
uporabljamo pesticidov in drugih pripravkov, ki bi lahko kakor koli 
škodili žuželkam. Na trgu je možno kupiti tudi ekološko semensko 
mešanico privabilnega posevka, ki s celosezonskim cvetenjem in 
tako možnostjo paše še dodatno privablja žuželke, in če imamo v 
bližini hotel, je uspeh zagotovljen. 

ČMRLJI 
 

- So izredno dobri opraševalci.
- Letajo in oprašujejo tudi pri 

nizkih temperaturah (pod  5 °C), 
v vetru in dežju.

- Dejavni so od zgodnjega jutra do poznega večera.
- Zaradi številnih dlačic so zelo dobri prenašalci cve-

tnega prahu.
- Pri opraševanju se zelo hitri.

ČEBELE 

Zakaj so čebele samotarke pomembne? Ker so 
zelo pomembne opraševalke kmetijskih rastlin. Za-
kaj so čebele samotarke ogrožene? Zaradi sprememb v 
okolju, ki jih povzroča predvsem intenzivno kmetijstvo. 

Ogroža jih: 
- pomanjkanje hrane: travniki skoraj brez cvetja zaradi 

zgodnje in pozne košnje;
- pesticidi: veliko čebel umre zaradi uporabe pesticidov;
- pomanjkanje gnezdilnih mest: včasih je bil glavni grad-

beni material les, strehe so bile krite s slamo in čebele 
samotarke so imele tako obilo možnosti za gnezdenje 
v že takratnem urbanem okolju.

Današnje okolje je za čebele samotarke vedno manj prija-
zno. Posledično je čebel vedno manj, rastline pa so slabše 
oprašene.

Pomagamo jim lahko s: 
- sejanjem ekoloških medovitih rastlin (vrtovi naj bodo 

čim bolj pisano cvetoči),
- postavitvijo hotela za čebele (hotel nudi čebelam sa-

motarkam možnost gnezdenja, mi pa v zameno dobi-
mo dobrega opraševalca).- Polonice so naravni sovražnik pršic – pojedo leglo in tako 

uničijo zarod.
- Ličinke tančičaric so v času svojega razvoja zelo požre-

šne: pokončajo 200-500 listnih uši, jejo listne zavrtače, 
gosenice in ličinke hroščev.

- Čmrlji, čebele samotarke in muhe trepetavke so opraše-
valci, ki se odlično dopolnjujejo tako po času kot načinu 
opraševanja. 

Urška Bregar, Samen Maier, d. o. o.

Piše: 
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1.

2.

3.

6.

9.

8.

STRIGALICE – njihov prostor naj 
bo najvišje v hotelu. Njihova sobica 
vsebuje glinen lonček v katerega 
napneš vrvice, da lahko hodijo po 
njih. Sobo okrog lončka se napolni 
s senom, slamo.

TANČIČARICE – lice sobe se 
prebarva na rdeče. Tančičari-
ce zalezejo v sobo med ozke 
špranje. Soba, v ozadju, pa je 
napolnjena z mešanico izo-
lativnih materialov (živalska 
dlaka, mah, listje).

METULJI – njihova soba je 
zelo podobna sobam tanči-
čaric, le da naj ima pokončne 
odprtine za vstop.

TREPETAVKE – njihov pro-
stor naj bo nekje v osrednjem 
delu hotela. Njihov prostor za 
nastanitev naj vsebuje trs in 
bambus, primeren material je 
tudi mešanica slame, dračja 
in listja. 

POLONICE – sobo zanje na-
polnimo s storži več oblik in 
velikosti. 

OSE in ČEBELE SAMO-
TARKE – v njihovi sobi je 
lahko zidak, katerega večino 
luknjic in odprtin zapackamo 
s blatom.

JEŽ – da spodnji prostor na-
redimo nekoliko bolj prosto-
ren, najlažje v obliki majčkene 
pasje utice, ki jo napolnimo 
z izolativnim materialom, pa 
smo pripravili domovanje 
ježu.

OSE in ČEBELE SAMOTAR-
KE – če sobo napolnimo s 
klanim lesom v katerega še 
dodatno izvrtamo luknjice raz-
ličnih velikosti od 4 do 8 mm.

7. ČMRLJI – lice sobe je zapr-
to, vanjo pridejo skozi luknji-
co pred katero je podest. V 
prostoru zadaj naj bo splet 
prostornih hodnikov iz lesa 
ali kartona. 

5.

4.
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• eko prehrana
• bogat darilni program
• semenarna
• kako do nas
• spletna naročilnica na revijo

več na www.biobrazda.si

proizvodi BIOBRAZDA
dovoljeni v ekološki pridelavi 

HLEVSKI GNOJ
 
Mešanica uležanega gnoja rahlja 
zemljo in pospešuje nastajanje 
humusa kot osnovnega dejavnika 
rodovitnosti.
pakiranje: 50 l

PRST
 
Za sajenje in presajanje okra-
snih rastlin, gojenje zelenjave 
oz. pridelavo rastlin, namenjenih 
prehrani ljudi.
pakiranje: 5, 10, 20 in 50 l

ŠOTA
 
Za pripravo lastnih substratov, 
zasaditev rastlin, ki zahtevajo 
kisla tla, in izboljševanje 
peščenih ali glinenih tal.
pakiranje: 20 in 50 l

VERMIKOMPOST   
 
Pridelan s pomočjo rdečih deževni-
kov iz govejega gnoja. Bogat z mi-
nerali in mikroorganizmi. Gnojimo 
neposredno h korenini, semenu ali 
gomolju (ne požge sadike).
pakiranje: 10 l in 50 l

VERMIHUMUS
 
(presejan vermikompost 0–2 mm)
Povečini same glistine so najkva-
litetnejši vir koristnih bakterij in 
zato izredno primerne za pripravo 
vermikompostnega čaja. 
pakiranje: 5 l


