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onavadi je september mesec, ko začnemo počasi pobirati in pospravljati po vrtu.
Ob tem držimo pesti, da nas ne bi presenetila slana, in se počasi pripravljamo na to, da bo treba začeti odpirati
kozarce z vloženimi dobrotami.
Zelo natančne nasvete Fanči Perdih mnogi že berete vsak teden v Zarji, tokrat pa smo zanje zaprosili tudi
Sanjo Lončar. Zaupala nam je nekaj
izvirnih možnosti, ki vam bodo pomagale, četudi nimate rastlinjaka in
visokih ali toplih gred.

Podaljški za
zamudnike
»V zavarovanih prostorih je vse veliko lažje ali vsaj udobnejše. Zagotovo pa lahko tudi brez vseh sodobnih
pripomočkov pozimi uživamo veliko
sveže zelenjave. Zato ne vrzite prehitro puške v koruzo. Že nekaj let zaporedoma ugotavljamo, da lahko zelenjava, če prestane nekaj mrzlih valov
v začetku jeseni, lepo uspeva v toplih
dneh tudi takrat, ko bi že morala napočiti zima. Še pomnite, kako smo
lani uživali v božičnem vrtnarjenju
ob temperaturah okrog 25 stopinj?
Namesto da pobirate pridelke, torej
raje premišljujte, kako boste podaljšali življenjsko dobo tega, kar še imate na vrtu.
Začnite z inventuro vsega, kar raste
na gredicah in tudi zunaj njih, s tako
imenovanimi pleveli vred. Sama se
bom tega lotila takole.

To zimo bo veliko manj vrtov golih in praznih. Mnogi vrtičkarji so namreč že
spomladi razmišljali o tem, kako bodo tudi pozimi uživali v čim pestrejši izbiri
domače zelenjave, in so večji del setve opravili v poletnih mesecih. Tudi po
zaslugi Sanje Lončar, Fanči Perdih in Irene Rotar, ki so s svojo knjigo, S .
zelenjava 365 dni v letu, pri mnogih v glavi premaknile meje možnega, je videti,
da vse več vrtov že ima tople ali visoke grede in rastlinjake, ki bodo polno
zasejani tudi pozimi. Kaj pa če tega (še) nimate in ste poletno setev zamudili?
v

Divji zakladi
Četrto pomembno opravilo bo oskrba plevelov. Prav ste prebrali. Potrebovala sem
dolga leta, da sem dojela, da je jeseni bolje oskrbeti lobodo, divji radič, osat, kurja
črevca, rogovilček in druge plevele ter dobiti še eno dragoceno žetev vitaminsko in
rudninsko bogate zelenjave, kot viti roke
nad muhastimi in razvajenimi domačimi
vrtninami, ki jih tako hitro pokončajo mraz,
plesen ali kakšna druga težava. Namesto
da bi plevele populila, jih bom pobožala in
po potrebi zalila.

List za listom
Podobno podaljšujemo tudi življenjsko
dobo zelenjadnic. Namesto da bi solate
rezali, jih začnemo le obtrgavati. Dan se
bo začel občutno krajšati in tudi vegetacija se bo upočasnila, zato bo največ novih
listov pognalo na že zrelih solatnih rozetah. Če na visokih gredah ni dovolj glav,
da bi zadoščale za redno zimsko »trgatev«, bom nanje presadila še nekaj plevelov, ki jih je mogoče pozimi obtrgavati
(npr. regrat, radič, trajno rukolo).
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10 predlogov za podaljšanje

sezone na vrtu

Koprive v mini rastlinjaku
Najprej po iščem na vrtu vse grmičke kopriv. Tam, kjer gre za
večje in bolj kompaktne skupine kopriv, pripravim kakšno prosojno škatlo, ki bo ob prvi slani odigrala vlogo mini rastlinjaka
in podaljšala sezono trganja kopriv pozno v jesen. Nekaj jih
bom presadila v rastlinjak in toplo gredo, da bodo na volio tudi
pozimi. Tiste koprive, ki rastejo tu in tam, pa porežem in posušim, ker so prav te najbogatejše s silicijem, kalcijem in drugimi
rudninami, ki nam jih bo primanjkovalo pozimi.

Maline pod
pokrivalom
Tretji ukrep bo podaljšanje življenjske dobe že obstoječih rastlin na vrtu. Pri nas
zdaj pokrijemo maline, ki že
nastavljajo jesenske plodove,
in če jih ne bosta dobila slana
in mraz, bo konec oktobra na
voljo novo obiranje.
ta namen je naše ogrodje, ob katerem rastejo maline in robide,
tako močno, da lahko čez vse
skupaj potegnemo plastično folijo in z njo obvarujemo
jesenski pridelek, dokler ga
ne oberemo. Lani so bile zunanje temperature 7 stopinj
Celzija, ko je bilo pod folijo
več kot 20 stopinj in so maline čudovito dozorele.
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Solata v škafu
Solate ne zahtevajo zelo debele plasti prsti, zato jih je
mogoče POSejatI all presaditi v posode ln
potem,
ko se začnejo mrzli dnevi,
poljubno
prestavljati pod
streho, v vetrolov ali kaICIen
drug zaščiten prostor (če nimate rastlinjaka).

te

Sezono lahko podaljšate tudi tako, da začnete uporabljati druge
dele rastlin, kakor ste jih doslej. Če posejemo rdečo peso, bomo
v kratkem že lahko pobirali njene zelo zdrave liste. Ker je jesensko-zimski čas ugoden tudi za razraščanje korenin, bo mogoče
naredila tudi korenine. Naša mlada rdeča pesa je lani zimo prestala zavarovana le s slamo in smo njene korenine pobirali šele
v januarju. Enako velja za kolerabico, brokoli, cvetačo ... Četudi
mogoče nimate možnosti, da bi jih prezimili, jih lahko posejete in
potem pobirate njihove okusne in zdrave mlade liste.
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Poglejte tudi čez meje svoje parcele. Sama zelo pazljivo gledam, kje v moji bližini rastejo najbolj razviti
radiči (cikorija, potrošnik).
Iščem rastline, ki v tem letu
niso cvetele, temveč so naredile zgolj veliko lepo rozeto. To bodo kandidatke
za izkop in siljenje korenin.
Iz vsake dobro razvite korenine bomo pozimi lahko
dobili 2-3 lepe glave siljenega radiča, tako imenovanega vitlofa, ki je odlična
solata.

Visoka greda s
toplo kapo
Kljub vsem opisanim možnostim še vedno vsakomur predlagam, naj poišče
možnosti in na vrtu ustvari
še kakšen kotiček, varen pred zmrzaljo. Ena dobro pripravljena
visoka greda, ki jo pokrijemo, bo dala od sebe več kot petkrat
toliko prostora na odprtem. V njej bomo lahko podaljšali življenjsko dobo jesenske zelenjave in toliko pospešili spomladansko, da bo vrt delal skoraj brez prekinitve vse leto. Ker bo zdaj
čas za preurejanje kompostnih kupov, bi lahko opravili dve deli
hkrati. V knjigi smo opisali toliko različnih možnosti, da bo zagotovo vsakdo lahko našel zase primerno .

