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KAKO PREŽIVJETI LJETO: VRUINU TEŠKO PODNOSI I ZELENILO U VRTOVIMA

Biljke su kao i djeca
nja biljaka u vazama jer
i vaze pridonose zagrijavanju korijena pa u tom
slučaju možemo biljkama
nanijeti trajnu štetu.
Travnjaci, koji su već
sami po sebi veliki potrošači vode, u ovim periodima
doslovce gutaju vodu. Čak
i unatoč zalijevanju većina
travnjaka teško će ostati
zelena ovo ljeto. Kako bi
im pomogli i smanjili količinu potrošene vode ne
smijemo ih kositi prenisko.
Visoka trava sama sebi radi
hladovinu i sprječava pretjerano zagrijavanje korijena i isparavanje vode iz
tla. Ukoliko kosite nisko,
što je često slučaj, bez obzira na zalijevanje trava će
požutjeti jer joj se korijen previše zagrijava. Ovo
posebno vrijedi za mlade
travnjake pa je i u ovom
slučaju najbolje sijati travu
u jesen. Mladi, u proljeće posijani travnjaci, teže
podnose ove vrućine jer
nisu imali vremena razviti
dublji korijenov sustav. U
našim krajevima je gotovo
nemoguće održati travnjake bez automatskog sustava
navodnjavanja pa dobro
razmislite prije nego krenete u izradu travnjaka jer
ova investicija će vam se
dugoročno isplatiti. Automatsko navodnjavanje,
ukoliko je dobro izvedeno, štedi vodu i osigurava ravnomjerno i pravilno
zalijevanje što je jedan od
preduvjeta za dobar i kvalitetan travnjak.

I biljke trebamo naučiti da budu samostalni, a pritom im
posvećivati dovoljno
kvalitetne pažnje.
Svakodnevno zalijevanje biljaka manjim
količinama vode dovodi do toga da biljke postanu ovisne
o nama, ulijene se i
razvijaju plitko bočno korijenje. Bolje
im je davati veće količine vode, ali rjee
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rućine su odavno
zakucale na naša
vrata i kako su teško podnošljive nama tako
su i biljkama. Ljeto je period kada biljke trebaju našu
pažnju. Isto tako sada se
vidi je li biljka posađena
kako treba i koliko smo
dobro vodili brigu o njoj
tijekom proljeća. Pravilno
i na vrijeme prihranjene
i orezane biljke zasigurno
puno bolje podnose ovakve
vremenske (ne)prilike.

V

Bolja sadnja
na jesen
Vrijeme sadnje je
jedan od bitnih faktora
za uspješan uzgoj biljaka.
Naravno, pritom mislimo
na trajnice jer sezonske
jednogodišnje biljke sade
se onda kada ih ima u ponudi i kada je njihovo vrijeme. Na to nikako ne možemo utjecati. Međutim,
kod trajnica je situacija
drugačija i u ovom slučaju sami biramo vrijeme
sadnje. Većina ljudi radi
grešku i uređuje okućnice
u proljeće jer se tada svi
manje-više probudimo i
počinjemo razmišljati o
uređenju. Najbolje vrijeme
za sadnju većine biljaka je
jesen. Kod jesenske sadnje biljke imaju vremena dobro razviti korijen i
spremne dočekati ovakve
nepovoljne uvjete i ne trebamo ih svakodnevno zalijevati. Kada ih posadimo
u kasno proljeće potrebno
ih je gotovo svakodnevno
zalijevati i tada postaju
ovisne o nama jer se naviknu na dobivanje vode
i razvijaju plitko bočno
korijenje. Dakle, postaju
lijene. Biljke su kao i djeca. Trebamo ih naučiti da
budu samostalni, a pritom
im posvećivati dovoljno
kvalitetne pažnje. Pravilo jesenske sadnje važno
je u našim klimatskim

Ako ih zalijevamo po vrućini biljke se osjećaju kao mi kada zagrijani od sunca skočimo u hladno more

U našem podneblju puno je bolje biljke saditi na jesen

uvjetima dok je u kontinentalnom dijelu malo
drugačija situacija. No,
kako se klimatski uvjeti
svake godine mijenjaju o
ovome će trebati voditi
brigu jer proljeće i ljeto
postaju sve topliji.

Golo tlo u prirodi ne
postoji. Za to postoji opravdan razlog pa bi se toga i
mi trebali držati prilikom
planiranja cvjetnih gredica.
Naravno da nećemo ostaviti
korov među biljkama, ali
dobro je predvidjeti neka-

Tlo treba biti prekriveno malčem ili kamenčićima

Travnjak teško može opstati bez automatskog zalijevanja

kav malč tijekom ljetnih
mjeseci ili odmah u startu
postaviti kamenčiće, koru
ili neki drugi materijal jer
ćemo na taj način umanjiti
gubitak vode iz tla. Osim
toga tlo se manje zagrijava pa samim time korijen

ima ugodniju temperaturu.
Malčirane gredice su također ljepše i lakše za održavanje. Malč sam po sebi
bez geotekstila neće spriječiti rast korova, ali će ga
svakako usporiti. Prilikom
planiranja sadnje dobro je
kombinirati biljke različitih
visina jer će na taj način
visoke raditi barem malo
hladovine nižima, a niske
će ipak barem malo čuvati
korijen visokima.
Pravilo je da se biljke
zalijevaju rano ujutro ili
kasno navečer. Tijekom
dana tlo se jako zagrije
pa je zalijevanje hladnom
vodom šok za korijen i o
tome trebate voditi brigu.
Biljke se otprilike osjećaju
kao mi kada zagrijani od
sunca skočimo u hladno
more. Nije ugodno, ponekad je i opasno i rijetki
su oni koji to vole. Tako
je i sa biljkama. Ovo je
jako važno kod zalijeva-

Vrua voda
u crijevu!
Prilikom zalijevanja
provjerite temperaturu
vode u crijevu jer vrlo
često ljudi doslovno sprže biljku ne razmišljajući
o tome koliko se voda u
crijevu zagrijala.
Svakodnevno zalijevanje biljaka manjim količinama vode dovodi do toga
da biljke postanu ovisne o
nama, ulijene se i razvijaju plitko bočno korijenje.
Bolje im je davati veće količine vode, ali rjeđe. Ovo
naravno ne vrijedi za biljke
u vazama.
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