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Jesenski utrinki

Vrtnarstvo Ruzzier - ^erne
Parecag 115a, 6333 Se~ovlje
tel.: 05 67 20 360 • vrt.cerne�siol.net
Vrtnarstvo in cvetli~arstvo SKORN[EK
Jo`e Skorn{ek s.p., Hribernikova ul. 10
3330 Mozirje
tel.: 03 839 46 60 • gsm: 031 387 205
vrtnarstvo.skornsek�siol.net
www.vrtnarstvo-skornsek.si
Vrtnarstvo STANONIK
Zakobiljek 15, 4223 Poljane nad [kofjo Loko
tel.: 04 51 85 599 • gsm: 051 415 038
info�vrtnarstvostanonik.si
Cvetli~arna Stanonik v Gorenji vasi
tel: 041 421 832
Cvetli~arna Stanonik v Cerknem
tel.: 041 461 454
www.vrtnarstvostanonik.si
Cvetli~arna Robert ŠIKONJA s. p.
Ko~evje 1, 8340 ^rnomelj
tel.: 07 30 51 582 • faks: 07 30 51 577
Vrtnarija: Dolnja Lokvica 1a, 8330 Metlika
tel.: 07 30 50 280 • gsm: 040 748 500
e-mail: robert.sikonja�gmail.com
Vrtnarstvo Tement d.o.o.
Dvorjane 2/a, 2241 Spodnji Duplek
tel.: 02 68 10 031
vrtnarstvo.tement�siol.com
www.vrtnarstvotement.si
Vrtnarstvo in cvetli~arstvo TRATNIK
Jo`e Tratnik s. p., [olska ul. 14,1230 Dom`ale,
tel.: 01 72 92 114 • gsm: 041 741 723
vrtnarstvo.tratnik�siol.net
PODRUŽNICA, VRTNARIJA IHAN
Breznikova cesta 93 A, Ihan, 1230 Domžale
gsm: 031 345 279
Vrtnarstvo VALNER
Valner Stanislav s.p., Vodru` 1 a, 3230 [entjur
tel.: 03 57 43 269 • faks: 03 57 43 268
gsm: 041 625 816
info�valner.si
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VRTNAR d.o.o.
Trnovska vas 38 b, 2254 Trnovska vas
tel.: 02 757 94 16 • faks: 02 757 94 17
gsm: 041 507 03
VRTNAR d.o.o. golob.branko�siol.net

2. oktober 2018
veseli dan babic in dedkov
13. oktober 2018
dan slovenskega cvetja na PVD vrtnarijah

S srcem, voljo, strokovnostjo in prijaznostjo smo tu za vas.

Našo ponudbo prepoznate tudi po barvitih lončkih PVD .

G

Obiščite nas tudi na Facebooku!

Založil: GIZ-Profesionalna vrtnarska družba • Urednica: Marija Hrovat, inž.agr.
Oblikovanje in prelom: Andrejka Čufer • Fotografije in besedilo: Marija Hrovat, inž. agr.,
Kientzler GmbH, Mateja Reš, Proven Winners, svetovni splet • Lektoriranje: Dragica Debeljak
Tisk: Tisk Žnidarič • Naklada: 10.000 kos

Jesen je zame najlepši letni čas. S svojimi barvami, plodovi in
toplimi sončnimi žarki pričara spokojnost in milino. Lepi so sprehodi v naravi: po gozdu, bližnjih hribih, poljih … Dela pa tudi ne
zmanjka. Hitimo s pospravljanjem jesenskih pridelkov, vlagamo
še zadnje plodove, poskrbimo za zimsko zalogo vitaminov na
vrtu in v shrambi.
Tudi vrtnarji z jesenjo vstopajo v svet mačeh, krizantem, ciklam,
telohov, jesenskih lepotic, vrese, sadnih rastlin … To je čas, ko
vrtnarije zacvetijo v drugačnih barvah. Rastline so seveda manj
bujne, barve tople, zasaditvene kombinacije pa prinesejo poseben čar v naše domove. K lepo zasajeni posodi dodamo še jesenske dodatke, kot so: koruza, buče, storži, ob večerih prižgemo
lanterno. Krajše dni si popestrimo še z dišečo svečko v barvnih
odtenkih oranžne, rdečkaste, rumene, rjave.
Ne pozabimo tudi na okenske police, kjer skoraj ni doma brez
cvetoče orhideje. Amarilisi so rastline za praznične dni, prav tako
si jih polepšamo s telohom, poimenovanim 'Winter Rose'.
Veliko pozornost pa tokrat namenjamo domači, slovenski vzgoji
cvetja. Zato vas v imenu vseh članov PVD vabim, da nas podprete
in si to jesen privoščite domačo krizantemo, ciklamo, božično
zvezdo … Doživite tople jesenske dni na naših vrtnarijah, kjer
boste uživali v drobnih pozornostih.
Marija Hrovat, inž. agr.,
predsednica GIZ-PVD, urednica kataloga
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ARBORETUM Volčji Potok

Volčji Potok
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Vrtnarija BILBAN

Spodnje Pirniče

3

Cvetličarna COLARIČ

Brežice, Brod, Novo mesto
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Vrtnarija ČEČ

Postojna
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SADJARSTVO-VRTNARSTVO DORES

Ajdovščina, Kranj

6

Vrtnarstvo FRBEŽAR

Šmarje-Sap

7

Vrtnarstvo VCT RAMOVŠ-PEKLAR

Sevnica

8

Vrtnarstvo GAŠPERLIN

Moste pri Komendi

9

Vrtnarija GOZDNO GOSPODARSTVO

Novo mesto, Straža

10

Vrtnarstvo HLEBEC

Vrhnika

11

HUMKO, D.O.O., Bled

Podnart
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Vrtnarstvo KORŠIČ

Nova Gorica

13

Vrtnarstvo KRAŠOVEC

Vojnik pri Celju

14

Vrtnarstvo KURBUS

Gornja Radgona

15

Vrtnarstvo LONČAREK

Žalec

16

Vrtnarstvo MORETINI

Sp. Škofije

17

Vrtnarstvo NAPRET

Dol pri Hrastniku

18

Vrtnarija PORI d. o. o.

Prevalje

19

Vrtnarstvo POŽAR

Ribnica, Kočevje
Sečovlje

20

Vrtnarstvo RUZZIER-ČERNE

21

Vrtnarstvo in cvetličarstvo SKORNŠEK Mozirje

22

Vrtnarstvo STANONIK

Poljane

23

Vrtnarstvo ŠIKONJA

Črnomelj, Metlika

24

Vrtnarstvo TEMENT D.O.O.

Sp. Duplek pri Mariboru

25

Vrtnarstvo in cvetličarstvo TRATNIK

Domžale, Ihan

26

Vrtnarstvo VALNER

Vodruž pri Šentjurju

27

VRTNAR D.O.O.

Trnovska vas

VIZITKE članov

Gospodarsko interesno združenje
Profesionalna vrtnarska družba
Sedež: Podnart 33a, 4244 Podnart

www.pvd.si

Vrtni center ARBORETUM Vol~ji Potok
Vol~ji Potok 3, 1235 Radomlje
tel.: 01 83 94 533
info�arboretum.si
www.arboretum.si

Vrtni center Arboretum Medlog
Ljubljanska cesta 93, 3000 Celje
tel.: 03 425 16 54
Cvetli~arna Arboretum
trgovski center Arkadia Domžale
Virska cesta 21, 1233 Dob • tel.: 01 721 64 23
cvetlicarna�arboretum.s
BILBAN
Spodnje Pirni~e 42, 1215 Medvode
tel.: 041 694 890
CVETLI^ARNA COLARI^
Brod v Podbo~ju 20, 8312 Podbo~je
gsm: 041 909 243 (Peter) • 031 253 483 (Simona)
CVETLI^ARNA
Pleter{nikova ulica 2, 8250 Bre`ice
tel.: 07 49 63 000
CVETLI^ARNA PE NOVO MESTO
Lubljanska 22, 8000 Novo mesto
tel.: 05 90 21 887 • peter.colaric�amis.net
Vrtnarija ^E^
Milo{ ^e~ s.p., Slavina 27 a, 6257 Prestranek
gsm: 041 343 832
vrtnarija.cec�gmail.com
www.vrtnarija-cec.si

www.dores.si

SADJARSTVO-VRTNARSTVO DORES,
Dolores Trbižan s.p.
Planina 25/a, 5270 Ajdov{~ina
PE Vrtnarija BANTALE KRANJ
Hafnarjeva pot NN, 4000 Kranj
tel.: 04 23 17 260 • gsm: 051 650 700
info�dores.si
VRTNI CENTER FRBEŽAR
Mali Vrh pri [marju 19, 1293 [marje - Sap
tel.: 01 78 04 260 • faks: 01 78 04 262
gsm: 040 224 455 • 040 266 959
vrtnarstvo.frbezar�siol.net
www.vrtnarstvofrbezar.si

Cvetli~arna Silva
tel.: 07 81 62 760

VCT Ramov� - Peklar d.o.o,
VRTNARSTVO IN CVETLI^ARSTVO
Ribniki 38, 8290 Sevnica
info�fric.si • www.cvetlice-vct.si
tel.: 07 81 62 360 (vrtnarija)
tel./faks: 07 81 62 362 (vrtnarija)
gsm: 031 822 277 (Rosanda)
gsm: 041 353 280 (Melita)
VRTNI CENTER GAŠPERLIN
Suhadole 100, 1218 Komenda
tel.: 01 83 43 587
gasperlin�vrtnicenter.si
www.vrtnicenter.si
PE VRTNARSTVO IN HORTIKULTURA
Smre~nikova 45, 8000 Novo mesto
gg-nm.vrtnarstvo�siol.net
Vrtni center Novo mesto • tel.: 07 33 42 287
prodajalne
Stra`a, Ulica talcev 20 • tel.: 07 30 84 490
Srebrni~e (pokopali{~e) • tel.: 07 33 82 315

T: 04 532 53 23
F: 04 532 53 30
E: info�pvd.si
marija�pvd.si

VRTNARIJA IN DREVESNICA PR' PRIMC
Simon Hlebec s. p.
Ob potoku 20, 1360 Vrhnika
GSM: 041 624 817 • GSM: 031 624 817
vrtnarstvo.hlebec�siol.net
VRTNARIJA IN DREVESNICA FRTICA
Drenov gri~, 1360 Vrhnika
HUMKO d.o.o., Bled
• razvoj in proizvodnja vertikalnih vrtov in
ozelenitev • dobavitelj substratov, gnojil in
ostalih vrtnih repro materialov • kompostarna,
proizvodnja vrtnih substratov in me�anic
Podnart 33a, 4224 Podnart
tel.: 04 53 25 320
info�humko.si • www.humko.si
Kor{i~ Metod, Vrtnarstvo KOR[I^
Š~edne 6, 5000 Nova Gorica
tel.: 05 30 06 059 • gsm: 041 542 105
vrtnarstvo.korsic�siol.net
www.vrtnarstvokorsic.com
Rastislav LON^AREK s.p.
Lepa ul. 8, 3311 Šempeter Savinjski dolini
Vrtnarstvo LON^AREK
Savinjska cesta (NN), 3310 Žalec
tel.: 03 710 32 10 • gsm: 041 641 585 (Rasti)
041 380 688 (Anita)
anita�loncarek.si • www.loncarek.si
Simon Kra{ovec s.p.
Arclin 66c, 3211 [kofja vas
gsm: 041 336 218
simon.krasovec�gmail.com
VRTNI CENTER KURBUS,
Simona Kurbus s. p.
Mele 2, 9252 Radenci
tel.: 02 56 48 963 • gsm: 051 677 909
faks: 02 564 89 64 • vrtni.center�vrtnar.si
Cvetli~arna Radenci
tel.: 02 565 14 19
www.vrtnicenterkurbus.si
Vrtnarstvo MORETINI d.o.o.
Spodnje Škofije 212, 6281 Škofije
gsm: 051 361 529 (Alen)
gsm: 041 820 540 (Nata{a)
vrtnarstvo.moretini�gmail.com
www.moretini.si
Vrtnarstvo NAPRET
Marno 22, 1431 Dol pri Hrastniku
gsm: 031 767 967
damjana.napret-ceperlin�siol.net
info�vrtnarstvo-napret.si
www.vrtnarstvo-napret.si
Vrtnarija PORI d.o.o.
Pri Bran~urniku 18, 2391 Prevalje
tel.: 02 823 35 26 • gsm: 041 346 199
Cvetli~arna POŽAR, Po`ar Nevenka s.p.
Cvetli~arna: Hrova~a 83, 1310 Ribnica
tel.: 01 83 61 440 • 031 607 330
Vrtni center: Ljubljanska 48, Ko~evje
tel.: 01 89 53 526 • 051 614 057
Cvetli~arna: Ljubljanska 37, Ko~evje
tel.: 01 89 52 526 • 051 628 013
nevenka.pozar.sp�siol.net

Vsem našim strankam
se zahvaljujemo
za dosedanje zaupanje
in želimo lepe, mirne,
blagoslovljene praznike.
Vaši vrtnarji

www.pvd.si G Obiščite nas

tudi na Facebooku!

Modne
zasaditve PVD

Rumena neprava sončnica ali Heliopsis
Sole d'Oro je prava paša za oči. Cveti kar
nekaj tednov in je zelo primerna
za sajenje v posode. Trajnica, ki je hit
letošnje jeseni. Skupaj z okrasnimi
paprikami, rumenolistnim
bradatcem in iskrivko.

Jesen/zima
2018

Foto in besedilo: Marija Hrovat, Kientzler

jesen 2018

Roza ameriški slamnik s polnjenimi cvetovi
sorta Minibelle navdušuje še tako zahtevne
ljubitelje rožic. Z zeleno perjanko Green
Fountain, rumeno iskrivko in mulenbekijo
sestavlja lepo kombinacijo.

Pozno v jesen cvetijo razne trajnice, ki nam polepšajo zasaditve
v barvitih posodah. Ameriški slamniki, neprave sončnice,
bradatec, rmani, razne homuljice. Listje iskrivk, skrečnikov
in bršljanov pa poskrbi za barvno usklajenost.

Skrbno izbrane zelene posode in prav
tako barvno usklajen izbor rastlin.
Šaši, perjanke, homuljice, kalocefalus,
krizantema, pisani bršljan, iskrivke.
V toplih sončnih dneh poskrbimo za
zalivanje. Uživajmo jesen med barvitimi
nasadi toplih in umirjenih barv.

Drevesasta resa Erica arborea
'Albert's Gold' v vsakem
nasadu poskrbi za kontrast
in svežino. Ne smemo
je presušiti.

Za sajenje višjih posod lahko izberemo
rastline s povešavo rastjo kot so bršljani,
mulenbekije, pijavčnice … Še posebej lepi
so drobnolistni bršljani, katerim družbo
delajo iskrivke, trave, jesensko obarvane
homuljice, mlečki. S plodovi pa nas bo
očarala krčnica, ki je primerna tudi za šopke.
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Krizanteme niso samo rože za dan mrtvih.
Zato vam vrtnarji PVD svetujemo, da si
jih posadite tudi za domače dekoracije
pred hišnim vhodom, na terasi. Med
raznovrstnimi barvami in oblikami boste
zagotovo našli pravo zase, lahko pa obiščite tudi naše vrtnarije in ne boste odšli
domov praznih rok.

Jesen/zima
2018

Modra barva je hladna barva, vendar jo
s primerno izbiro rastlin lahko poživimo
in postane modna zasaditev. Med posode
za dekoracijo postavimo kroglo. Modre astre,
temnolistne iskrivke, homuljice, pisani
žajbelj, skrečnik, drobna perjanka, hermelika
pa so tokratne rastline za top zasaditev
v modrem.

Foto: Kientzler, besedilo: Marija Hrovat,

Ena najlepših in vedno
modnih zasaditev.
Rumenolistna pijavčnica, rjavi šaš, jesenski
mleček, iskrivka,
hermelika, purpurni
skrečnik so kot nalašč
za rjavo posodo.

Jesenske astre spadajo med trajnice in v sončnem
vremenu kar žarijo v svojih barvah ter privabljajo
čebele na jesensko pašo. V vrtu si le posadite
grmiček nizko rastočih aster. V deževnem vremenu
pa se na njih rada pojavi pepelasta plesen, vendar
tu štejejo cvetovi, zato le pogumno.
Rumenolistna pijavčnica
je trajnica in še kako
uporabna za popestritev
jesenskih nasadov. Barva
njenih listov bo na soncu
še bolj rumena.
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Roza anemone ali vetrnice so trajnice,
ki nam polepšajo prve jesenske dni in
so kot nalašč za modro visoko posodo,
ki jo lepšajo jesenske lepotice.
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Pri cvetju je najbolj priljubljena prav rdeča
barva in vresa ni nobena izjema. Jesenske vrese
so prve, ki nakazujejo prihod jeseni. Z njimi
se začenja jesenska sezona, ki se nadaljuje z
mačehami, jesenskimi lepoticami, krizantemami.
Vrese je potrebno saditi v kisel substrat. Redno
jih zalivamo in pazimo, da se ne presušijo.

Jesen/zima
2018

Rumeni odtenki so hit zadnjih nekaj sezon.
Prav tako postajajo vedno bolj priljubljene
vrese v treh ali celo štirih barvah, vendar so
zaloge po navadi zelo omejene.

Barve jeseni
z vreso

Obstajajo tudi sorte
s kompaktno rastjo, ki so
še posebej primerne
za sajenje na grobove.

Korita so zasajena z vreso in jesenskimi
lepoticami (iskrivke, bršljani, mlečki, šaši,
trdoleske, bilnice, kolmež).

Viseče vrese
Jesenska astra, drevesasta resa, neprava
brusnica ali Gaultheria procumbens, kalocefalus ter trajna resa Erica x darleyensis,
ki zacveti preko zime. Spomladi porežemo
odcvetele cvetove in jo presadimo na vrt
v kislo gredo. Redno zalivamo.

Foto in besedilo: Marija Hrovat, svetovni splet
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Foto: Kientzler, Marija Hrovat, Damjana Srebotnjak

Podpirajmo domačo
vzgojo cvetja

Podarite cvetočo krizantemo
za dolgo in srečno življenje

Jesen/zima
2018

Domače ciklame

Skromne,
a čedne
Oktobrovka
V znak
podpore
slovenski
vzgoji cvetja
vas vabimo na
dan odprtih vrat na
vse PVD VRTNARIJE
po Sloveniji, kjer boste
deležni posebnih
ugodnosti in presenečenj.
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Med skromne rastline spadajo različne sorte homuljic,
netreskov, hermelik … Med njimi je tudi oktobrovka, stara
slovenska roža, ki ponekod še krasi naše domačije. Trpežne
rastline brez problema posadimo tudi v skalnjake, kjer je
malo zemlje. Lepo se obnesejo tudi v koritih in posodah,
kjer ne bo odveč še kakšna trava, dišavnica ali trajnica.

Sobota,13. 10. 2018

DAN
SLOVENSKEGA
CVETJA
9

Kostanjeva torta

Jesenski
darovi

s kakijevim pokrovom

Besedilo in fotografija: Mateja Reš, povzeto po knjigi Kuhajmo z Matejo Reš, Založba Družina, 2017

File postrvi

v smetanovi omaki z zelenjavo

•4 očiščene postrvi (ali 8 filejev)
•2 korenčka
•¼ zelenega dela stebla pora (ne listov)
•1 sladki komarček
•2 stroka česna
•4 žlice oljčnega olja
•2 dl sladke smetane
•sol, sveže mlet bel poper (ali črn)
•4 žlice sesekljanega peteršilja
•1 limona, narezana na rezine
Ribo najprej filiramo. Fileje operemo, osušimo
s papirnato brisačo in natremo s soljo.
Omaka: korenček narežemo na kocke, steblo
pora narežemo na krpice. Sladki komarček
narežemo na trakove. Zelenjavo kuhamo 5 minut
in odcedimo. Česen sesekljamo in na ogretem
olju popražimo, da zadiši. Zalijemo s sladko
smetano. Dodamo zelenjavo in segrejemo do
vrenja. Na zmernem ognju med mešanjem
kuhamo 3 minute, solimo in popopramo.
Oljčno olje v ponvi segrejemo in fileje postrvi
položimo v ponev na strani s kožo. Pečemo na
zmernem ognju 4 minute na vsaki strani.

Biskvit:
•4 jajca (ločeno)
•100 g sladkorja
•100 g presejane moke
(pšenične, pirine, kamutove)
•100 g mletih orehov
•1 zravnana žlička pecilnega
praška (vinski kamen)
•½ dl vode
Pokrov:
2 dl sladke smetane
130 g bele čokolade
¼ kg kostanjevega pireja
350 g kakijeve kaše (4 manjši kakiji)
sok ½ limone
1 vrečka želatine brez segrevanja
Za okras:
2 dl sladke smetane
1 žlica sladkorja
Dno modela za torte obdamo s papirjem za peko.
Biskvit: beljake stepemo v sneg, vmešamo sladkor, ko se masa
zgosti, pa še rumenjake. Z ročno metlico vmešamo moko, pecilni
prašek, mlete orehe in vodo.
Nadevamo v model, poravnamo in postavimo v pečico, ogreto na
180 °C za 20 minut. Pečen biskvit obrnemo na rešetko in ohladmo.
Pokrov: sladko smetano segrejemo in vmešamo belo čokolado,
da se stopi. Vmešamo kostanjev pire in počakamo, da se ohladi.
Zmes enakomerno porazdelimo po biskvitu. Če smo biskvit
prerezali, 2/3 kostanjeve kremo namažemo na spodnjo biskvitno
ploščo, pokrijemo in preostalo 1/3 namažemo na zgodnjo ploščo.
Kakijevo kašo dobimo tako, da kakije spasiramo skozi cedilo.
Vmešamo limonin sok in želatino. Da razbijemo kepice, kašo
mešamo s paličnim mešalnikom ali metlicami električnega
mešalnika. Kakijevo kašo prelijemo po torti in vsaj za 3 ure
postavimo v hladilnik, da se utrdi.
Okrasimo s stepeno sladko smetano.
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Narava se v jeseni odene v tople barve
in to je tudi čas, ko pobiramo pridelke
z vrtov, polj. Zato spoštujmo doma
pridelano zelenjavo, sadje in si naredimo okusno kosilo iz domačih sestavin
ter se posladkajmo s kostanjevo torto.
Recepte je prispevala Mateja Reš, ki je
znana po svoji ustvarjalnosti in zdravi
prehrani.
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za vse letne čase

Amarilis najprej
požene cvetno
steblo.

za cvetočo zimo

Orhideje krasijo okenske police večine slovenskih domov,
predvsem tiste, ki so najenostavnejše za gojenje - Phalaenopsis.
Križanci iz tega rodu so relativno neobčutljivi.

Profesionalno
vodotopno gnojilo
za orhideje v manjšem
pakiranju 250 g.

Specialni substrat za orhideje v 5 l vrečki narejen iz borovega
lubja in lubja plutovca z dodatkom suhega spagnuma.

Med preprostejše orhideje spadajo še čeveljčki (Paphiopedilum)
z marmoriranimi listi. Nekoliko zahtevnejši so cimbidiji
(Cymbidium), dendrobiji (Dendrobium), katleje (Cattleya),
miltonije (Miltonia) in odontoglosumi (Odontoglossum).

Ponovno začnemo zalivati, vendar ne pretiravamo, ker lahko
s tem povzročimo, da se bodo namesto cvetnega stebla razvili
listi in rastlina to sezono ne bo zacvetela. Ta proces traja od
6 do 8 tednov.

Orhideje imajo različne zahteve glede svetlobe in vlage, odvisno od vrste. Lepo uspevajo pri temperaturi med 15 do 30 °C.
Zračno vlago jim zagotavljamo z rošenjem in gojenjem nad
plitkimi posodami, v katerih je vedno voda, ki počasi izhlapeva.
Pomaga tudi rošenje in vlaženje listov z vlažno krpo. Pomembno
je, da rastline zaščitimo pred močnim poletnim soncem. Korenin
ne izrezujemo, dokler se same ne posušijo.

Presajamo jih na tri do štiri leta. Pazimo, da ena tretjina
čebulice gleda iz zemlje in da je lonček v premeru večji
le za 2 do 4 centimetre.

V stanovanjih je lahko težava predvsem zagotavljanje zadostne
svetlobe, saj je na svetlih mestih (npr. okenske police) poleti
preveč direktnega sonca, ki orhidejam škoduje, pozimi pa
radiatorji omejujejo zadostno zračno vlago. Zato je pomembno,
da že pred nakupom orhideje razmislimo, kam jo bomo postavili.

Presajanje orhidej
Orhideje navadno presajamo vsaki dve leti oziroma takrat, ko
korenine prerastejo lonček. Presajamo jih lahko kadarkoli v letu,
pomembno pa je, da takrat ne cvetijo. Pred presajanjem rastlino
temeljito zalijemo, nato pa jo previdno vzamemo iz lončka.
Iz koreninske grude vzamemo vse staro lubje in pri tem pazimo,
da ne poškodujemo nežnih zelenih vršičkov korenin. Nato odrežemo vse gnile in posušene korenine in liste.
Orhideje presajamo le v posebne substrate za orhideje, ki
vsebujejo lubje in šotni mah. Na dno lončka najprej natresemo
drenažni material (glinopor, kamenčki, lava), da omogočimo lažje
odtekanje vode in s tem preprečimo gnitje korenin. Rastlino
previdno postavimo v lonček in pazimo, da nobena korenina
ne gleda ven. Vmes nasujemo substrat za presajanje in ga
rahlo potlačimo, da zapolnimo vse prazne prostore.
Vir: www.oceanorchids.si
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Vir: svetovni splet

Foto: Marija Hrovat

Orhideje

Vitezova
zvezda
Amarilis lahko razmnožujemo z zarodnimi čebulicami,
ki pa zacvetijo šele po treh do štirih letih.

Amarilis ali vitezova zvezda nas očara s svojimi velikimi
trobentastimi cvetovi. Na visokem votlem steblu se lahko
razvije do pet cvetov. Ti so lahko rdeči, rožnati, oranžni, beli;
enobarvni ali pisani; enostavni ali dvojni.
Primerna temperatura v času cvetenja je okrog 20 °C. Cvetovi
se tako zelo dolgo obdržijo, tudi do 8 tednov. V času cvetenja
zalivamo in gnojimo redno, vendar moramo poskrbeti, da voda
ne zastaja in je substrat pred ponovnim zalivanjem suh na otip.
Po cvetenju odstranimo odcvetele cvetove in po propadu
cvetnega stebla le-tega odrežemo blizu vratu čebulice. Liste
odstranimo šele, ko so popolnoma suhi, saj prej omogočijo
debeljenje čebulice in s tem kopičenje zalog za novo cvetenje.
Postopoma tudi prenehamo zalivati.
Osušene čebule lahko shranimo v zemlji ali izkopane in
zaščitene pred vlago in svetlobo pri temperaturi okrog 15 °C
za 3 do 4 mesece.
Ko želimo rastlino ponovno spodbuditi k cvetenju, jo
prenesemo v topel (med 20 in 25 °C) in svetel prostor.
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Božična zvezda izvira iz Mehike in spada v družino mlečkovk.
Po svetu se je razširila po zaslugi ameriškega ambasadorja v Mehiki,
Joela Robertsa Poinsetta, ki jo je leta 1828 prinesel v ZDA.
Božično zvezdo kupujemo v decembru in kaj hitro se zgodi, da
ji odpadejo listi. Zato odsvetujemo nakupe v trgovinah, kjer so
po navadi neprimerno skladiščene in nimajo ustrezne oskrbe.

Teloh

zimska vrtnica

Zvezdo lahko prehladimo že, če jo nezaščiteno pri nizkih temperaturah prinesemo iz trgovine do avtomobila. Na naših vrtnarijah bomo
poskrbeli, da se to ne bo zgodilo. Svetovali vam bomo, kako jo
pravilno negovati in jo obdržati tudi za naslednjo sezono.
Teloh je priljubljena trajnica,
zlasti ker s svojim cvetenjem
napoveduje pomlad. Gojimo
jo zaradi zgodnjega cvetenja,
lepote cvetov in posebne oblike
rasti. Telohi najlepše uspevajo v polsenci, rahli in s humusom bogati, odcedni
zemlji. Sadimo jih v zavetje dreves in grmovnic,
lepi so tudi v posodah kot zimska vrtnica. Če so poleti preveč izpostavljeni sončnim žarkom, listi porumenijo. Sprva se razraščajo počasneje,
potem pa dolgo lepo uspevajo na istem mestu, ne da bi jih bilo treba
presajati. Če jih presajamo, to storimo jeseni. Za lepšo in bujnejšo rast
jih delimo na vsakih štiri do pet let. Listi so delno vednozeleni.
Poškodovane spomladi odstranimo.
V zadnjih desetletjih so telohi postali modne cvetlice, tako med
vrtnarji kakor cvetličarji. Gojijo jih celo kot lončnice in za rezano cvetje.
Specializirane vrtnarije so namreč vzgojile mnogo križancev, ki izhajajo
iz vrst H. orientalis, H. torquatus in H. odorus. Križanci se odlikujejo po
najrazličnejših oblikah, velikostih in barvah cvetov. Ti so lahko v najrazličnejših odtenkih bele, rumene, rožnate, rdeče, vijoličaste, celo črne.
Poznamo sorte, ki imajo v cvetu pike in lise drugačnih barv, lahko pa
so tudi vrstnati. Telohi so vednozelene trajnice. Kljub temu pa njihove
liste pogosto napade bolezen, ki povzroči rumenenje in pa pojav črnih
pik. Take liste je najbolje izrezati, ker se bolezen lahko razširi tudi na
cvetove.
Vir: Trajnice Strgar

Za sajenje
v posode
priporočamo
uporabo
profesionalne
vrtnarske
zemlje PVD.

14

Božične zvezde
VALENTINO so še
posebej zanimive zaradi
videza polnjenih cvetov,
ki izgledajo kot vrtnice.

Božično zvezdo postavimo na svetlo mesto. Redno
a zmerno jo zalivamo in 1 x tedensko pognojimo.
Privoščimo ji tudi okrasen lonček za popoln izgled.

Po božične
zvezde
na vrtnarijo PVD
Foto in besedilo: Marija Hrovat,

Foto: Marija Hrovat

Ohrovt za poživitev
in zimske vitamine

Advent

Adventni čas se prične četrto nedeljo pred božičem.
V krščanstvu pomeni tudi začetek novega liturgičnega leta.
Liturgična barva v adventu je vijolična in simbolizira
spokornost. Tradicionalni simbol pa je adventni venec
s štirimi svečami. Advent je čas, ki si zasluži našo
pozornost, zato naj bo resnično svet in doživet.
Pred adventom PVD vrtnarije organizirajo številne delavnice,
kje boste lahko
Epod strokovnim očesom izdelali svoj venček,
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