Kako vrt pripravimo na dopust
V poletih mesecih, ko se odpravljamo na dopust, je naš vrt v polnem razcvetu, prve
pridelke že pobiramo, spisek vrtnin, ki jih lahko v tem obdobju sejemo ali sadimo pa je
tudi dolg. Navadno je že tako, da je pred odhodom še polno opravkov, pa tudi ko smo
na vrtu, na vsakem koncu vidimo še nekaj, kar moramo postoriti. Ko vidimo, kako lepo
nam vrt uspeva, nam je včasih kar žal, da odhajamo. Kako torej vrt pripraviti na naš
dopust, kaj vse moramo narediti pred odhodom in kaj se bo dogajalo na vrtu med našo
odsotnostjo?
Poskrbimo, da bo vrt oplet plevela, vrtnine okopane in zemlja zrahljana. Če pustimo
vrt zapleveljen, nas bo po vrnitvi domov po 10 ali 14 dneh pričakala prava džungla.
Preglejmo rastline, če so se pojavili morebitni škodljivci ali bolezni in ukrepajmo –
uporabimo naravne pripravke, ki bodo glavni tudi pri krepitvi rastlin. Vrt obilno zalijemo
in takoj prekrijemo z zastirko, ki naj bo debela vsaj 5 cm. Tako bomo preprečili prehitro
izhlapevanje vode, zemlja bo ostala vlažna in rahla, ker se bodo pod zastirko naselili
deževniki, ki zemljo rahljajo. Preprečili bomo tudi rast plevela, ki bi se na odkriti, goli
zemlji kar hitro zasejal s pomočjo ptičev in vetra. Pri paradižniku potrgajmo zalistnike
in rastline preventivno poškropimo z enim od naravnih pripravkov za krepitev rastlin.
Poberimo vse zrele pridelke, saj redno trganje pri fižolu, grahu, bučah, kumarah in
drugih vzpodbuja rast novih plodov. Prosimo sorodnike ali prijatelje, da med našo
odsotnostjo pobirajo pridelke; s tem bomo poskrbeli, da nas bo ob vrnitvi pričakal spet
poln vrt, ne pa suhi, prezreli in bolni pridelki.
Kljub skrbni pripravi pred našim odhodom pa vrt potrebuje oskrbo tudi med našo
odsotnostjo, sploh če nas ni več tednov. Najlažje je, če se lahko dogovorimo s prijatelji,
še bolje pa je z vrtičkarskim sosedom, ki bo svoj obisk svojega vrtička malo »podaljšal«
še z obiskom našega. Če bo opazil, da je njegov vrt zaradi vročega vremena potreben
zalivanja, bo oskrbel tudi vašega. Prav tako bo njegova pomoč dragocena po nevihtah,
ko je potrebno dvigniti kakšne »padle« fižolovke ali paradižnike, ali pa pobrati od toče
poškodovano zelenjavo, da ne propade na vrtu. Sosedu lahko uslugo vrnete, ko bo on
odpotoval na počitnice.
Pri zalivanju pa si lahko pomagamo tudi s plastenkami, ki jih zakopljemo v zemljo poleg
rastlin. Gre za enostaven način kapljičnega namakanja. Plastenki najprej navrtamo
zamašek, dovolj bo 3-5 luknjic. Napolnimo jih z vodo, zamašek privijemo in plastenko
z zamaškom navzdol zakopljemo v zemljo (kakšnih 10cm globoko) poleg rastline, ki jo
želimo zalivati. Ne pozabimo še na luknjico v dnu plastenke, da bo zrak lahko izhajal
iz nje. Tudi ko se vrnemo z dopusta lahko plastenke še naprej uporabljamo za kapljično
namakanje. Nekateri vrtičkarji dno plastenke kar odrežejo in si tako olajšajo vlivanje
vode vanjo, pri tem pa morate računati s tem, da je pri veliki vročini tudi večje
izhlapevanje in bo tako del vode izgubljen. Ko plastenk ne potrebujemo več, jih
poberimo z vrta in odvrzimo v ustrezen zabojnik za embalažo – ne pustimo jih
propadati na vrtu!
Ko se vrnemo z dopusta, si vzemimo čas za obisk vrtička. Naj se nam ne mudi: še
najbolje, da vzamemo s seboj kar list papirja in na vrtu naredimo popis, kaj vse moramo

narediti. Poberimo zrele pridelke in se pogovorimo s sosedi vrtičkarji, kaj vse se je
dogajalo med našo odsotnostjo, kakšno je bilo vreme, ali so se pojavili kakšni škodljivci
ali bolezni in podobno. Boste videli, da vas bo vzdušje kmalu zapeljalo, da se boste z
orodjem v roki lotili novih vrtičkarskih izzivov!
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