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V lu{~ini skrito bogastvo

Ko se poletje prevesi v jesen, v zraku 
zadiši po zrelem sadju. S stojnic nas va-
bijo okroglolična jabolka in se nam sme-
jijo zaobljene hruške. Slive in grozdje se 
v sortah in okusih potegujejo za našo 
pozornost in težko se odločimo, kateri 
okus je najboljši. V zraku lebdi prijeten 
sladko kiselkast vonj. Po sadovnjakih in 
domačih vrtovih se veje šibijo pod težo 
zrelih sadežev. Tako prijetno slastni so, 
da ne vabijo samo nas, ampak zbujajo 
skomine tudi živalim. Lastniki sadnega 
drevja ponosno razkazujejo svoj pride-
lek in na široko razlagajo, kaj vse so 
morali storiti, da jim je drevje tako boga-
to obrodilo. 

V senci množične ponud-
be svežega sadja pa 
ostaja druga vrsta sade-

žev. Prav tako slastni so kakor 
sveži, vendar se bomo nanje 
spomnili šele pozimi. Če ne 
prej, med prazniki, ko bo v hiši 
zadišalo po potici in drobnem 
pecivu ali ko bomo med gleda-
njem televizije nehote segali po 
njih. Čeprav so si različni, jih 
povezuje ista lastnost: užitno 
okusno jedrce skrivajo v ole-

seneli luščini, zato jih imenujemo 
lupinarji ali oreški. 

Dolga leta so bili v nemilosti 
strokovnjakov, češ da vsebuje-
jo preveč maščob in zato redijo. 
Res so lupinarji izredno energij-
sko bogata živila, saj na primer 
100 gramov orehovih jedrc za-
dovolji od 20 do 25 odstotkov 
energijskih potreb odraslega 
človeka na dan, vendar to niso le 
nasičene maščobe, pred katerimi 
so nas svarili pred leti. Odkrili so 

NAMESTO UVODA

namreč, da vsebujejo kar 80 od-
stotkov nenasičenih maščob (ti-
stih, ki v krvi znižujejo raven sla-
bega holesterola), zato postajajo 
vse bolj cenjeno živilo razvitega 
sveta. 

Poleg nenasičenih maščob je 
v oreških še cela vrsta koristnih 
elementov, kot so pomembne 
beljakovine, desetkrat več vla-
knin kakor v mesu, sladkorji in 
minerali: kalcij, železo, magnezij, 
fosfor, kalij, natrij, cink, baker, 

mangan in antioksidanti: beta ka-
roten, selen in vitamin E. Jedrca 
poleg naštetega skrivajo v sebi 
še celo vrsto vitaminov: vitamin 
C, tiamin (B1), riboflavin (B2) in 
vitamine B6, B12, A, E, in K ter 
še niacin in pantotensko kislino.  

Dokazano je, da jedrca man-
dljev, orehov in lešnikov vsebuje-
jo od stopetdeset- do dvestokrat 
več naravnega antioksidanta vi-
tamina E kakor goveje meso.  

Po prvih ugotovitvah o koristnih 

Med lupinarje sodi-
jo sadne vrste, pri 
katerih se užitno 
jedrce skriva v ole-
seneli luščini. Pri 
nas uspevajo orehi, 
lešniki in kostanji, ki 
jih tudi uvrščajo med 
lupinarje, v Primorju 
mandlji, ob morju pa 
tudi pinije. 
V toplejših in bolj 
vlažnih predelih ze-
meljske oble raste-
jo še brazilski oreh, 
pekan, indijski oreh, 
makadamija, koko-
sov oreh, arašidi in 
pistacije.
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Koliko oreškov pojemo Slovenci?
Uradne ankete o tem, koliko oreškov pojemo Slovenci, sicer ni, so pa člani Slovenskega stro-
kovnega društva lupinarjev naredili svojo anketo, iz katere je razvidno, da na leto porabimo kar 
1,1 kg celih orehov in 0,9 kg orehovih jedrc ter 0,7 kg celih lešnikov in 0,6 kg njihovih jedrc. Ker 
so anketo izvedli le med člani društva, njihovimi sorodniki, prijatelji in sosedi, njeni rezultati 
najbrž ne kažejo pravega stanja na Slovenskem in bi bilo treba porabo oreškov preveriti na 
širšem krogu ljudi. 
Po anketah, ki so jih naredili v državah Evropske unije, največ orehov pojedo Grki (2 kg na 
osebo), sledijo Portugalci (1 kg na osebo), za njimi so se zvrstili Nemci in Francozi s po 0,6 kg 
orehov na osebo in Angleži, od katerih vsak poje le 0,2 kg orehovih jedrc. Kot namizno sadje jih 
največ zaužijejo Italijani in Španci, drugje pa jih, tako kot pri nas, največ pojedo v slaščicah. 

lastnostih jedrc lupinarjev so se 
znanstveniki v Evropi, ZDA, Ka-
nadi in Avstraliji še bolj zagna-
no lotili njihovega preučevanja. 
Tako so najnovejše raziskave v 
Španiji pokazale, da dieta z ore-
hi izboljša zdravstveno stanje 
celic, ki obdajajo krvne žile. Ne 
samo da orehi varujejo zdravje 
teh celic, ampak tudi obnavljajo 
že poškodovane. Zato se žilam 
povrne elastičnost, izboljša se 
prekrvitev, kar ima za posledico 
manjše nalaganje nezaželenih 
usedlin v žilah. V Avstraliji so 
ugotovili, da dieta z orehi pri 
bolnikih z diabetesom tipa 2 še 
posebej zmanjša nevarnost za 
bolezni srca in ožilja. V zadnjih 
ameriških raziskavah pa se je 
pokazalo, da orehova jedrca 
zaradi velike količine vitamina E 
preprečujejo nastanek raka na 
prostati in pljučih, varujejo pred 
kroničnim bronhitisom in napadi 
astme. 

In koliko jedrc bi morali zaužiti 
na dan, da bi vse našteto resnič-
no zaživelo? Strokovnjaki za 
prehrano priporočajo od osem 
do deset orehovih jedrc ali pest 
lešnikov na dan.

Morda boste po vsem našte-
tem začeli na lupinarje gledati 
drugače. Ne več kot na dodatek 
slaščicam ali kot nekaj, po če-
mer se steguje roka, medtem ko 
misli plavajo nekje drugje. Mor-
da boste zaradi tega na vrt po-
sadili lesko ali dve, na travnik ob 
počitniški hiški pa zasadili oreh? 
Žal je večina vrtov dandanes 
premajhna, da bi nanje posadili 
oreh, ki se razraste v mogočno 
drevo. Zato pa je leska toliko 
bolj primeren grm, saj ne daje 
samo slastnih plodov, ampak 
s svojo rastjo, obliko krošnje in 
lepim listjem lepša podobo vrta. 
Še posebej spomladi, ko se na 
vejah razvijejo mačice, tako da 
je grm lep, še preden se prebu-
dijo v rast drugi grmiči na vrtu. 
Da o lepoti cvetočih mandljev, ki 
jih žal lahko občudujejo le Pri-
morci, ne napišemo preveč že 
kar na začetku. 

Ker so lupinarji novo odkri-
tje prehranske in medicinske 
znanosti, smo se odločili, da jih 
podrobneje predstavimo tudi v 
tokratni jesenski prilogi naše re-
vije. In tudi zato, ker so nekoč 
že bili sestavni del naše krajine, 
potem pa so počasi iz nje izgi-
njali.



Orehova drevesa so že od nekdaj zaznamovala sloven-
sko kulturno krajino, saj so ob lipah, ki so predstavljale 
mehkobo in trajnost (ženski princip), poosebljala trdnost 
in močno voljo slovenskega kmeta (moški princip). Kjer 
le je uspeval, je oreh rasel na vsakem vrtu, pred vsako 
hišo ali ob poti, ki je vodila do domačije. V enaki razdalji 
(8 m) med drevesi lahko obsadimo tudi vaško pot, travnik 
ali daljši dovoz do hiše. 
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Mehko srce v trdi lu{~ini, orehiOrehova potica, orehovi štruklji, orehovi 
rogljiči in ajdov kruh z orehi je le nekaj 
značilnih slovenskih jedi, zaradi katerih 
si zaželimo, da bi nam na vrtu raslo ore-
hovo drevo. Žal se oreh razraste v pre-
veliko drevo za majhne mestne vrtove, 
na katerih je večinoma prostora le za 
skromno drevesce ali večji grm. 

OREH

Zato pa prostor za oreh 
lahko najdejo vsi, ki ži-
vijo zunaj mestnega vr-

veža ali imajo na deželi poči-
tniško hišico. Če bi radi poleti 
posedali v hladni senci pod 
gosto listno krošnjo in jese-
ni odpirali slastne sadeže, je 
oreh prava izbira. 

Podlaga cepljenih orehov je 
vedno sejanec, običajno na-
vadnega ali evropskega oreha 
(Juglans regia), ki raste pri nas. 
V Franciji so še nedavno za 
podlago uporabljali tudi sejance 
črnega oreha (Juglans nigra). 
Kako veliko bo zraslo drevo, je 
najbolj odvisno prav od podlage, 
pa tudi od sorte in naše oskrbe 
ter tal in podnebnih razmer.

Oreh najbolje uspeva v glo-
bokih, srednje težkih, dobro 
odcednih tleh, ki vsrkajo velike 
količine vlage, vendar ta v njih 
ne zastaja. Zaradi pozeb ga ne 
sadimo v zaprte kotline ali doli-
ne in na pobočja z izrazito hla-
dnim vetrom, kjer je spomladi 
pogostejša pozna zmrzal. 

Sadimo ga jeseni ali spomla-
di, v milih zimah ali v Primorju 
pa ga lahko posadimo tudi po-
zimi. Ne glede na to, kdaj ga 
bomo sadili, sadilne jame iz-
kopljemo že jeseni. Izkopana 
jama naj ima premer meter in 
pol, v globino pa naj sega vsaj 
60 cm. Če oreh sadimo na vrt 
ob hiši, naj bo od hiše oddaljen 

Ob nakupu sadike mo-
ramo biti pozorni na 
njeno kakovost. Sadika 
mora biti dvoletna, viso-
ka najmanj en meter nad 
koreninskim vratom in 
mora imeti dobro razvite 
korenine. Pri izbiri sort 
se odločamo za tiste, ki 
odženejo kasno, šele ko 
mine nevarnost pozebe. 
Imenujemo jih tudi po-
zne sorte. Izbiramo lahko 
med sortami Franquette, 
Elit, MB-24, G-26, Novo-
sadski kasni, Kasni groz-
dasti, in novejšimi sorta-
mi, kot so Lara, Fernor, 
Fernette in Adams.

Sajenje oreha
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OREH

Sajenje oreha
vsaj osem metrov, saj v zemlji 
razvije daljše korenine, kakor 
se mu razvije premer krošnje. 
V enaki razdalji (8 m) med 
drevesi lahko obsadimo tudi 
vaško pot ali daljši dovoz do 
hiše. 

Mlado orehovo drevesce 
sadimo enako kakor drugo 
sadno drevje. Cepljeno me-
sto mora biti vsaj 5 cm nad 
tlemi. V prvih letih po sajenju 
moramo orehu zagotoviti pri-
merno oporo v obliki meter 
in pol visokega količka, ki ga 
postavimo na južno stran ra-
stline. V ta namen uporabimo 
ustrezno zaščitene lesene ali 
bambusove palice.

Orehi so zreli, ko začnejo po-
kati zelene lupine, v notranjosti 
pa pregrade, ki ločijo plodove, 
olesenijo in postanejo rjave. 
Orehi dozorevajo postopoma, 
od dva do tri tedne. Najprej so 
zreli plodovi na vrhu krošnje, 
šele nato pa dozorijo v notra-
njosti in na spodnjem koncu 
krošnje. Dobro je, če pred po-
biranjem plodov travo pod kro-
šnjo pokosimo in pograbimo 
listje. 

Kakšen oreh bomo vzgojili, je odvisno od nastanka plo-
dov. Pri sortah, pri katerih se plodovi razvijejo na koncu 
enoletnih poganjkov, oblikujemo kotlasto krošnjo s tremi 
do štirimi ogrodnimi vejami, ki morajo biti enakomerno 
razporejene in odprte, da lahko prepuščajo dovolj sve-
tlobe tudi v notranjost krošnje. Krošnjo oblikujemo prvih 
pet let, tako da krajšamo enoletne stranske poganjke, ti-
ste, ki rastejo v sredino krošnje, pa izrezujemo. Sorte, ki 
plodove nastavljajo vzdolž enoletnih poganjkov, gojimo 
v obliki vretena, ki mora imeti močno osrednjo os z več 
ogrodnimi vejami v dveh ali treh nivojih.

Nabrane orehe lahko su-
šimo na prostem, če pa je 
vreme slabo, jih prenesemo 
v zračen in prepišen prostor, 
na primer na podstreho ali v 
vrtno uto. Plast orehov, ki jih 
sušimo, je lahko debela naj-
več 10 cm. Orehe moramo 
enkrat na dan premešati, da 
se enakomerno posušijo. 

Shranjujemo jih cele, v lu-
ščini, ali oluščene, kot jedrca. 
Oluščena jedrca je najbolje 
hraniti v zamrzovalniku, saj 
tako preprečimo oksidacijo 
maščob, ki ima za posledico 
žarkost plodov. 

Z orehi na splošno nimamo 
veliko dela. Jeseni, potem ko 
odpade listje, jih pognojimo 
z gnojili, ki vsebujejo fosfor, 
kalij, magnezij, bor in mikro-
elemente. Z zgodnjim jesen-
skim gnojenjem izboljšamo 
prehranjenost in odpornost 
drevesa. V naslednjem letu 
obilneje obrodijo in so manj 
občutljivi za bolezni. Tla pod 
orehi vsakih nekaj let apni-
mo, če je potrebno, potem ko 
naredimo analizo tal.

Podlaga cepljenih orehov 
je vedno sejanec, običaj-
no navadnega ali evrop-
skega oreha (Juglans re-
gia), ki raste pri nas.

Orehova potica, orehovi štruklji, orehovi rogljiči in ajdov 
kruh z orehi je le nekaj značilnih slovenskih jedi, zaradi ka-
terih si zaželimo, da bi nam na vrtu raslo orehovo drevo. 



Oreh je 
enodomna 

rastlina. 
Moški in 

ženski 
cvetovi se 

razvijejo na 
enoletnih 

poganjkih. 

Ženski cvet

Moško socvetje 
- mačice
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OREH

Liste in plodove oreha lahko 
prizadene glivična pegavost 
(Gnomonia leptostyla). Na listih 
se pokaže v obliki okroglasto 
ovalnih peg z rjavim robom in s 
sivkasto sredino. Pri močni raz-
širjenosti pege prekrijejo večje 
dele listov in ti zgodaj odpade-
jo. Plodovi so drobni in imajo 
slabše razvita jedrca.

Na mladi, bujno rastoči rastli-
ni nam lahko povzroči težave 
bakterijski ožig (Xanthomonas 
campestris). Mladi poganjki po-
črnijo od vrha proti sredini. Tudi 
na plodovih se razvijejo črne, 
rahlo udrte vlažne pege, zaradi 
katerih počrnijo tudi olesenele 
luščine. Zgrbančijo se in zakr-
nijo tudi jedrca. Oba povzroči-
telja prezimita na mestih, kjer 
povzročata škodo. Gliva pre-
zimi v odpadlem listju, zato ga 
moramo jeseni pograbiti in sež-
gati. Bakterija prezimi v spečih 
brstih, v ranah na vejicah in v 

okuženih plodovih, ki čez zimo 
ostanejo na drevesu. Če dreve-
sa niso previsoka, jih temeljito 
poškropimo z bakrenimi pri-
pravki (0,3 % Champion).

Voluhar orehu ne more do 
živega, saj so korenine zara-
di vsebnosti tanina pregrenke 
in zato zanj neužitne. Zaradi 
grenkega lubja se ga pozimi 
izogibajo tudi zajci. Če oreh 
raste na travniku ali blizu goz-
da, več škode, ki je za mlado 
drevo lahko usodna, povzroča-
jo srne in jeleni, ki si ob deblu 
drgnejo rogovje in ob tem lupi-
jo lubje. Drevo zaščitimo tako, 
da v razdalji 20 cm od debla v 
obliki kvadrata zabijemo lesene 
količke, okoli njih pa napnemo 
žično mrežo. Uporabni so tudi 
plastični tulci, ki jih uporabljajo 
gozdarji za zaščito mladega 
drevja v gozdu. 

Oreh je drevo, ki je odporno proti mrzlim zimam (tudi do 
minus 30 stopinj Celzija), vendar so zanj nevarne pomla-
dne slane, saj sta za mlado brstje usodni že dve stopinji 
pod ničlo, za mlade plodove pa že ena sama stopinja pod 
lediščem. Tudi poletna vročina nad 38 stopinj Celzija za 
razvoj plodov ni najboljša. Plodovi se namreč zgrbančijo 
in zelena lupina se prilepi na luščino ploda. Če je poletje 
zelo hladno in kratko, se razvije majhno jedrce, ki luščine 
ne zapolni v celoti. 

Bolezni in za{~ita oreha

Okužbo z bakteriozo spo-
znamo na mladih poganj-
kih, ki počrnijo od vrha 
proti sredini. Tudi na plo-
dovih se razvijejo črne, 
rahlo udrte vlažne pege, 
zaradi katerih počrnijo 
tudi olesenele luščine. 
Zgrbančijo se in zakrnijo 
tudi jedrca.

Če oreh posadimo na rob 
gozda ali na konec trav-
nika, ga rada obiskuje 
srnjad, ki si ob njegovem 
deblu drgne rogove. Pri 
tem lahko tako poškodu-
je rastlino, da ta celo od-
mre. Zato moramo mlado 
drevo ustrezno zaščititi. 
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Le{niki brez ~okolade
»Ti si moja čokolada,« so nekoč prepeva-
li zaljubljeni fantje. Z lešniki ali brez njih, 
nam niso razložili. Zakaj ne, ne vemo, 
vemo pa, da z lešniki lahko oplemeniti-
mo marsikatero slaščico in da so lešniki v 
čokoladi najboljši. Celo tako dobri so, da 
je včasih čokolade preveč. Kakor vseh 
sladkih stvari v življenju se tudi čokolade 
lahko prenajemo. Lešnikov nikoli. 
Ker vsebujejo kopico našemu zdravju ko-
ristnih elementov in učinkovin, bi morali 

postati naša vsakdanja navada in raz-
vada. Pest lešnikov na dan je 

dovolj, da naredimo nekaj 
koristnega za zdravje. 

Ker imajo vse doma pridelane 
reči boljši okus kakor kuplje-
ne, si, namesto da lešnike 

kupujemo, zasadimo grm ali dva 
kar na domačem vrtu. Za lesko 

ne potrebujemo velikega vrta 
ali celo gozda, kot za druge 
lupinarje, ki se razrastejo v 
drevesa, temveč jo lahko po-
sadimo na vsak obhišni vrt v 
mestu, predmestju ali na de-

želi. Povsod jo lahko vključimo v 
zasaditveno zasnovo in namesto eksotič-

nih grmičev, ki bodo na vrtu le bedno životarili, zasadimo 
lesko. 

Ob pravilni negi se bo leska razrasla v košat grm,  ki 
bo bodisi senčil kompost, skrival del vrta pred radove-
dnimi pogledi z ulice ali ustvaril kotiček za posedanje in 
igro otrok. Iz  grmov leske lahko sestavimo zanimivo živo 
mejo, ki pa je žal primerna le za večje vrtove. 

Spominjam se, kako prijetna je bila pot do kmetije mo-
jega starega očeta, ki je vodila ob potoku, obraslem z žlahtnimi 
leskami. Skrbno jih je negoval in je bil ponosen na vsakoletni obilni 
pridelek. Na žalost takšne poti izginjajo, kakor izginjajo mejice, v kate-
rih so leske med različnimi vrstami grmov najštevilnejše. Poti in mejice 
bi znova lahko postale del naše kulturne krajine, dajale bi zatočišče 
množici ptic in malim živalim ter omejevale moč vetra, ki v zadnjih letih 
pogosto pustoši po naši deželi. 

Sorte, primerne za domači vrt
Ker leska začne rasti že zelo zgodaj spomladi, je veliko 
boljše, če jo posadimo jeseni. Priporočljivo je, da ob na-
kupu v drevesnici izberemo lepo razraščeno, od dve- do 
triletno sadiko sorte, ki obrodi debele, velike plodove 
različnih oblik. Izbiramo lahko med: Istrsko dolgoplodno 
lesko, Ennis, Butler, Merveille de Bollwiller, Halsko lesko, 
Fertile de Coutard, Tonda di Giffoni in Gunslebertom.

LESKA
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Lešniki zorijo od sredine avgu-
sta do konca septembra, odvisno 
od sorte in vremena. Najprej por-
javijo zelene »srajčke« ali ovoj-
nice, potem začnejo rjaveti tudi 
konice luščin in nazadnje celi plo-
dovi. Ko lešniki popadajo na tla, 
jih poberemo. Pri sortah, kjer zreli 

Sajenje in vzgoja

Leska dobro uspeva na sre-
dnje težkih, rahlo kislih, pešče-
no ilovnatih tleh. Zaradi plitkih 
korenin, razvije jih na globini 
od 50 do 60 cm, slabo prenaša 
revna, plitva, kamnita in suha 
kraška tla, prav tako slabo pa 

vesnici. Če naš vrt pogosto obi-
šče voluhar, zavarujmo korenine 
z žično mrežo. Na podeželskem 
vrtu ali na vrtu ob gozdu moramo 
leske zavarovati pred divjadjo z 
dovolj visoko ograjo.

Leska polno obrodi okrog de-
setega leta starosti. Z njenim 
gojenjem nimamo veliko dela. 
Običajno raste v obliki grma, red-
keje drevesa. Veje grma morajo 
biti enakomerno razporejene v 
krogu in pri vrhu razprte, tako da 
oblikujejo krošnjo, ki spominja na 
vazo. Iz grma izrezujemo le suhe 
in polomljene veje ter skrbimo, 
da je tudi sredina grma svetla. 
Pri starih grmih postopoma, leto 
za letom, izrezujemo stare veje in 
tako spodbudimo rast novih. 

Jeseni lesko pognojimo z du-
šičnim gnojilom, pred zimo pa ji 
dodamo še kalijeva in fosforna 
gnojila in po potrebi apnimo. 

Lesko lahko razmnožujemo z 
grebeničenjem ali s potaknjenci, 
najboljši pa so koreninski poganj-
ki, ki izraščajo iz matične rastline. 
Te poganjke moramo drugače 
redno odstranjevati. Pri vseh na-
štetih postopkih dobimo rastline, 
ki so popolnoma istovetne z ma-
tično rastlino. Razmnožujemo jih 
tudi s cepljenjem, vendar se ta 
način razmnoževanja, tudi v dre-
vesnicah, uporablja zelo redko. 

uspeva na izrazito peščenih tleh. 
Tako kakor oreh ne prenese viso-
ke podtalnice. 

Sadilna jama, v katero jo bomo 
posadili, naj bo velika 40 krat 70 
cm, sadiko pa zakopljemo do 
globine, v kakršni je rasla v dre-

Na podeželju le še redko naletimo na nasade lešnikov. 
Kljub subvencijam Evropske unije se za gojenje teh 
žlahtnih plodov pri nas odloča malo ljudi. Pridelovanje 
lupinarjev ima namreč zaradi najnovejših spoznanj pre-
hranskih strokovnjakov v svetu obetavno prihodnost. 

Zacveti prej kot vsi drugi grmi
Na vrtu lesko lahko občudujemo že zelo zgodaj, saj svoje rasti ne začne z olistanjem, tem-
več s cvetenjem. Včasih zacveti že konec decembra ali v začetku februarja, običajno pa v 
februarju in marcu. Takrat se na vejah pojavijo čudovite rumene mačice moških cvetov, ki 
jih opazimo že od daleč, nasprotno pa ženske, čeprav so močne rdeče barve in spominjajo 
na razprte morske vetrnice, vidimo šele od blizu. Zanimivo je, da se leska opraši že pozimi, 
oploditev pa sledi šele od tri do štiri mesece kasneje, konec junija ali v začetku julija, ko 
lešniki dosežejo že tri četrtine svoje končne velikosti. 

plodovi ne izpadejo iz srajčke, po-
čakamo, da popadajo na tla celi 
šopi. Posušene srajčke je treba 
ločiti od lešnikov v nekaj dneh, 
sicer se prisušijo na luščino. Plo-
dove posušimo in shranimo tako 
kakor plodove orehov. 

Spravilo pridelka

Krivenčasta leska (Avel-
lana contorta), ki prav 
tako obrodi plodove 
kakor navadna leska. 

           LESKA
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Bolezni in {kodljivci
Pri skrbi za dobro zdravstveno stanje leske moramo biti pozorni 

predvsem na lešnikarja, leskovo brstno pršico in obolenja bakterijske-
ga izvora.  

Lešnikar (Balaninus nucum) je hrošček z izrazito dolgim rilčkom, s 
katerim v že olesenelo luščino izvrta drobno luknjico in odloži jajčece. 
Ličinka, ki se razvije v luščini, se hrani z jedrcem. Napaden plod lahko 
predčasno odpade, še pogosteje pa se na videz normalno razvija. 
Ličinka zapusti plod, ko je še na grmu ali ko že pade na tla. Zabubi se 
naslednjo pomlad. Pod lesko najdemo lešnike brez jedrc z značilno 
1-2 mm veliko luknjico. Poleg tega da lešnikar povzroči neposredno 
škodo, je nevaren še zaradi posredne škode, ker se na napadenih 
plodovih pogosto naselijo še parazitske glive. Lešnikar se pojavlja od 
maja do avgusta. Ne zatiramo ga na pamet, temveč šele tedaj, ko 
opazimo njegovo delovanje. Trenutno v Sloveniji ni na voljo nobenega 
dovolj učinkovitega in registriranega pripravka proti lešnikarju, lahko 
pa škodljivca, ki prezimuje v tleh, preženemo s plitvim frezanjem, ki ga 
opravimo konec marca ali v začetku aprila.

Druga nadloga je leskova bela, skoraj prozorna brstna pršica 
(Phytoptus avellanae), ki je s prostim očesom ne vidimo. Sesa zuna-
nje dele brstov, ki nabreknejo, se deformirajo in ostanejo posušeni na 
poganjku. V takih brstih tudi prezimi. Ko se spomladi razmnoži, se iz 
deformiranih brstov preseli v zdrave brste po poganjku navzgor. Ta-
krat je najboljši čas, da se škodljivca znebimo. Ker tudi zanjo pri nas 
ni registriranega insekticida, moramo pršico zatirati tako, da pozimi in 
zgodaj spomladi porežemo in zažgemo vse poganjke z napadenimi 
brsti.         

Ožig leske (Xanthomonas campestris pv. corylina) in rak leske 
(Pseudomonas syringae pv. avellanae) sta bakterijski bolezni. Še 
posebej je nevaren rak. Napada brste, mlade poganjke, pa tudi de-
belejše veje in deblo. Prizadeti brsti ne odženejo, na lubju starejših 
vej so vidne temno rjave lise, lubje lahko tudi vzdolžno razpoka. Naj-
zanesljivejši in prvi vidni znak napada so zakrnela moška socvetja. 
Listi so porumeneli, z vidnimi žilami (klorotični), brez leska. V končni 
fazi propade cela rastlina. Če se ohrani koreninski sistem, odžene-
jo koreninski izrastki, ki normalno rastejo dve ali tri leta, potem pa 
propadejo. Pri ožigu so znaki na lesu podobni, pojavljajo pa se tudi 
rjave, z rumeno obkrožene oglate pege na listih. Proti boleznima se 
je zelo težko uspešno boriti. Ker smo ju dobili iz tujine z okuženim 
sadilnim materialom, se jima bomo najzanesljiveje izognili tako, da 
bomo sadike poiskali v domačih priznanih drevesnicah. Če se bole-
zni že pojavita, čimprej izrežemo vse obolele dele in jih sežgemo. Po 
delu moramo sadjarske škarje obvezno razkužiti. Rane, ki jih povzro-
čimo z rezjo, razkužimo z modro galico. Bakteriozi povzročita veliko 
in nenadno škodo zlasti v mokrih letih in na oslabelih leskah, zato z 
rednim gnojenjem skrbimo za dobro kondicijo rastlin.   

Pri skrbi za dobro zdravstveno stanje leske moramo biti 
pozorni predvsem na lešnikarja, (Balaninus nucum), 
hroščka z izrazito dolgim rilčkom, s katerim v že olese-
nelo luščino izvrta drobno luknjico in odloži jajčece. 

LESKA
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Mandlji. Po prepričanju mnogih plodovi, ki so najbolj 
slastni od vseh lupinarjev. Tudi mandljevec je tako 
lep, da na vrtu z njim lahko nadomestimo katerokoli 

okrasno drevo. Čeprav je za zimski mraz skoraj neobčutljiv, saj pre-
nese celo temperature do minus 30 stopinj Celzija, ga, žal, razen 
na Primorskem drugod ne moremo gojiti. Tako kakor pri marcipanu 
se tudi pri gojenju mandljevca skriva past. Drevo namreč odžene in 
zacveti že pozimi, takoj ko se temperature zraka dvignejo nad plus 
7 stopinj. Zaprto cvetje preživi do minus 3 stopinje Celzija, ko pa se 
cvetovi razprejo, temperatura ne sme pasti pod ničlo. Nasprotno ga 
velika vročina ne moti in brez škode za liste in plodove prenese tudi 
do 50 stopinj Celzija. Poleti dobro prenaša tudi sušo, saj z zgodnjo 
rastjo izkoristi več vlage v zimskih mesecih.  
Mandljevec (Prunus dulcis) je skromno drevo, ki dobro uspeva v 
lahkih, prepustnih, peščeno (apneno) ilovnatih tleh. Težke glinene, 
vlažne kisle prsti in visoke podtalnice ne prenese in propade. Za lepo 
rast potrebuje okoli sebe veliko svetlobe. Podoben je svoji sorodnici 
breskvi. Je listopadno drevo, z lepo krošnjo, ki zraste do 10 metrov 
visoko. Plod je obdan s puhasto ovojnico zelene barve, ki poči, ko je 
mandelj zrel. Takrat se razkrije trda svetlo rjava luknjičasta lupina, ki 
skriva v sebi slastno sredico. 

Drevo, ki se ne boji vro~ine

MANDLJEVEC

Poznate pravi marcipan? Ne tiste ostu-
dno sladke stvari, ki jo običajno proda-
jajo pod tem imenom, temveč slaščico 
blagega okusa, ki se raztopi na koncu 
jezika in katere okus v ustih čutimo še 
dolgo. V osnovi je recept zanj izredno 
preprost. Zmleti mandlji in sladkor, z 
dodatkom - in tu se skriva past - rožne 
vode ali kakšne druge skrivnostne te-
kočine, v pravem razmerju do dru-
gih sestavin. Slaščico so izumili 
v Otomanskem cesarstvu in ve 
se, kako so znali uživati na nji-
hovem dvoru.  

Domovina mandlja je Bližnji vzhod, od koder so ga trgovci 
in popotniki zanesli v Turčijo, Iran in Sirijo ter v sredozem-
ske dežele. Poznali so ga že Hebrejci in Feničani. Osvajalci 
in svetovni pomorščaki so ga kasneje zanesli še v Severno 
in Južno Ameriko, Južno Afriko ter Avstralijo. Danes naj-
več mandljev pridelajo v Španiji in Kaliforniji, le nekoliko 
pa zaostajajo sredozemske države. 

In še eno past skriva mandelj. Poznana je 
namreč tudi druga oblika mandljevca, ki 
obrodi grenke plodove (P. dulcis var. ama-
ra), iz katerih izdelujejo olja in dišave. Plo-

dovi vsebujejo zelo strupeno cianovodikovo 
kislino. Stari Grki so z njimi preverjali nedolžnost ali krivdo obso-

jenih na smrt. Ker je cianovodik hitro razgradljiv, so jo dobro odnesli tisti 
obsojenci, ki so si vzeli čas in so plodove jedli počasi, enega za drugim. 
Tisti pa, ki so pojedli vse naenkrat, so bili krivi. Ne vemo sicer, ali za 
zločin, za katerega so jim sodili, zagotovo pa za svojo lastno smrt. 
Mandljevec lahko razmnožujemo s semenom ali pa ga cepimo. Žlahtne 
mandljeve sorte se cepijo na sejance sladkega mandljevca, ki dobro 
prenašajo sušo in imajo globoke korenine. Pogosto ga cepijo tudi na 
križanec mandljevca in breskve, ki ima močno razvejen koreninski sis-
tem in zato prenese malo več vlage v prsti. Plodovi se prvič pojavijo na 
drevesu tretje ali četrto leto po cepljenju.  
Je edini od vseh lupinarjev, ki ga oprašujejo žuželke, zato mandljevec 
sadimo v parih ali pa o lepoti mandljevca prepričamo sosede. 
Najhujša bolezen mandljevcev je breskova kodravost. Tudi sicer man-
dljevec napadajo enake bolezni kakor breskev, zato je tudi zatiranje 
bolezni pri obeh vrstah enako.  
Mandlje pobiramo s tal, potem ko drevo otresemo. Izluščimo jih iz dla-
kave ovojnice in posušimo. Najbolje se ohranijo v luščini, zato jih shra-
njujejo z njo vred. Tolčemo ali drobimo jih šele, ko jih potrebujemo.   

andlji. Po prepričanju mnogih plodovi, ki so najbolj 
slastni od vseh lupinarjev. Tudi mandljevec je tako 
lep, da na vrtu z njim lahko nadomestimo katerokoli 

okrasno drevo. Čeprav je za zimski mraz skoraj neobčutljiv, saj pre-
nese celo temperature do minus 30 stopinj Celzija, ga, žal, razen 

vode ali kakšne druge skrivnostne te-
kočine, v pravem razmerju do dru-

In še eno past skriva mandelj. Poznana je 
namreč tudi druga oblika mandljevca, ki 
obrodi grenke plodove (
ra), iz katerih izdelujejo olja in dišave. Plo-

dovi vsebujejo zelo strupeno cianovodikovo 

Poznanih je veliko sort man-
dljev, pri nas pa se najbolje 

obnesejo: tuono, supernova, 
ankaran 28, knez črnomir, 
ferragnes, čarni pozni, cri-

stomorto in nonpareil. 
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Ni jež, pa vendar bode

KOSTANJ 

Jeseni ga najdemo na tleh, obdan je z bo-
dicami in zaobljeno zvit. Kaj je to? Jež? 
Ne, kostanjeva ježica, ki v sebi skriva 
hranljivo, okusno jedro. Čeprav je kostanj 
preveliko drevo, da bi ga sadili na vrt, saj 

zraste do 40 metrov visoko, je prav, 
da se med naštevanjem lupi-

narjev ustavimo tudi 
ob njem. Redki so 

srečneži, ki imajo toli-
ko zemlje, da ga lah-

ko posadijo na robu 
svojega gozda ali 
sredi travnika, kjer 

bo ponosno razkazoval 
svojo čudovito krošnjo 
še naslednjim rodovom. 

Navadni kostanj (Castanea 
sativa) izvira s Kavkaza, 
od koder se je pred dva 

tisoč leti razširil tudi v Evropo. 
Največ zaslug za današnjo raz-
širjenost imajo stari Rimljani, ki 
so kostanj zelo cenili in so ga na 
veliko uporabljali tako za prehra-
no kakor za izdelavo najrazličnej-
ših predmetov in v stavbarstvu, 
na osvajalnih pohodih pa so ga 
zanesli v svoje province. Zato 
danes najdemo kostanje v vseh 
sredozemskih deželah, na Ma-
džarskem, v Švici, Belgiji in Veliki 
Britaniji in na severu celo do juž-
ne Skandinavije. 

Pri nas uspeva v treh večjih 
območjih: prvo obsega obmorske 
kraje s Primorsko, drugo zajema 

vzhodno Slovenijo od Goričkega 
do Bele krajine, tretje območje 
pa je v Ljubljanski kotlini z oko-
lico. Razen na Primorskem, kjer 
rastejo debeloplodni kostanji, 
povsod drugod naletimo na zelo 
različne velikosti plodov. 

Ker kostanj cveti šele v juniju, 
ni nevarnosti, da bi cvetove uni-
čila zmrzal. Dobro uspeva v kislih 
tleh, nekateri tipi kostanjev pa 
dobro prenašajo tudi apnenčasta 
tla. Razmnožujemo ga s kore-
ninskimi izrastki iz panja matične 
rastline, semenom (do prvih plo-
dov moramo čakati dlje časa) in 
z vzgojenimi, cepljenimi rastlina-
mi. Brez naše pomoči se razvije 
v lepo raščeno drevo, zato ga ni 
treba obrezovati. Izrežemo le po-
lomljene ali obolele veje. 

Olista se s čudovitimi, ozkimi, 

Dokler v Evropi niso poznali krompirja, je bil kostanj glavni 
vir škroba v prehrani naših prednikov. Tudi ob slabih leti-
nah krompirja jih je pozimi varoval pred lakoto in tako rešil 
marsikatero življenje.

Najdebelejše plodove obrodi žlahtna oblika kostanja, ki 
raste samo v toplejšem podnebnem pasu (pri nas na Pri-
morskem), imenovana maroni (C. sativa var. macrocarpa). Za 
marone je značilno, da se v njihovih ježicah skriva samo en 
plod. So tudi bolj sladki kakor plodovi navadnega kostanja. 

Obstaja tudi različica na-
vadnega kostanja z belo 
obrobljenimi listi. (Lan-
sko leto je bil na voljo na 
sejmu v Freisingu). Uče-
no se imenuje Castanea 
sativa 'Albomarginata'.

po robovih nazobčanimi listi, 
ki se jeseni lepo obarvajo. Ko-
stanjevi cvetovi so mačice, ki 
pa se od leskinih in orehovih 
mačic razlikujejo po tem, da je 
na njih tako moško kakor žen-
sko cvetje. Moški so na koncu 
mačic, ženski pa so na osnovi. 
Iz oprašenih cvetov se razvijejo 
bodeče ježice, ki v sebi skrivajo 
po dva ali tri kostanje. Lupina, 
ki jih obdaja, ni zelo trda, kot pri 
drugih lupinarjih, temveč glad-
ka, usnjata. Plodovi so na eni 
strani sploščeni in na drugi za-
obljeni. Za boljše opraševanje 
je priporočljivo posaditi skupaj 
več kostanjev. Prvič kostanj ob-
rodi šele po približno petnajstih 
letih. Dokazano je, da kostanj 
lepše raste, če je v bližini posa-
jen hrast. 

Kostanjeva drevesa 
ogroža kostanjev rak 
(Endothia parasitica), ki 
se je iz Japonske prek 
Amerike razširil v Evro-
po. Bolezen se širi prek 
poškodb lubja v notra-
njost, kjer povzroča ma-
šenje prevodnih tkiv. 
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LIST IN PLOD



Rastlinjak lahko uporabljamo za različne namene, poveza-
ne z vrtom. Rastna sezona poletne zelenjave se v njem po-
daljša v pozno jesen, v njem lahko prezimujemo občutljive 
okrasne rastline, pozimi vzgajamo nekatere vrste zelenjave, 
zgodaj spomladi vzgojimo zgodnjo zelenjavo in vzgojimo 
sadike poznih sort. 

Le redkokje še lahko opazimo star lesen rastlinjak, ki 
kljubuje zobu časa. Novi leseni rastlinjaki so redkost, saj 
v primerjavi s plastičnimi zahtevajo veliko več časa tako 
za postavitev kakor za vzdrževanje. Če so narejeni iz pri-
mernega lesa in natančno izdelani, pa je njihova življenj-
ska doba precej daljša in tudi izguba toplote je manjša. 
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Že sam nakup je sorazmerno velik strošek. Vsakdo, ki se odloča 
za postavitev in uporabo enega od zaščitenih prostorov, kamor 
stroka poleg rastlinjakov uvršča še tople in hladne grede, tune-

le, pridelavo pod folijo ali agrokopreno in gojenje rastlin na okenskih 
policah, mora najprej dobro razmisliti o svojih namenih in potrebah, s 
čimer so povezani tudi stroški vzdrževanja. 

Za vas smo pregledali ponudbo na trgu in strokovno literaturo ter 
tako zbrali osnovne napotke. Tako bi vam radi pomagali pri razmišlja-
nju in zbiranju dodatnih informacij, ko se boste odločali o morebitni 
postavitvi rastlinjaka na domačem vrtu. Ta že dolgo ni namenjen samo 
poklicnim vrtnarjem in je nadvse uporaben tudi na domačem vrtu za 
vse, ki jim vrt pomeni več kot okras okoli hiše ter vir domačega sadja 
in zelenjave na mizi.   

Rastlinjak, da ali ne?
Prihaja obdobje, ko opravila na vrtu in 
vzgoja rastlin ne bodo več zahtevali veli-
ko naše pozornosti, zato zdaj, ko vlečemo 
črto pod letošnjo sezono in razmišljamo, 
kako naprej, kaže razmisliti tudi o novo-
stih. Na seznamu želja se vse pogoste-
je znajde tudi rastlinjak. Toda ta lepi in 
za podaljšanje sezone koristni del vrta ni 
ravno poceni. 

Rastlinjaki, taki in drugačni
Energijsko so v naših podnebnih razmerah najzahtevnejši ogrevani 

(topli) rastlinjaki, pravi tropski vrtovi, v katerih je vse leto podnevi vsaj 
od 23 do 25 stopinj Celzija in ponoči vsaj od 15 do 17 stopinj. Kom-
promisna rešitev so ogreti (temperirani) rastlinjaki, v katerih gojimo 
rastline, ki potrebujejo dnevno temperaturo vsaj 15 stopinj in nočno 
vsaj 10 stopinj Celzija. Stroškovno so seveda najmanj zahtevni hladni 
rastlinjaki, v katerih z eno ob oblik gretja v hladnem delu leta prepre-
čujemo, da bi se temperatura spustila pod ledišče.

Moj tropski vrt
Ohranjanje ustrezne temperature v ogrevanem rastlinjaku terja v 

zmernem pasu sorazmerno veliko energije, ki postaja vse dražja. 
Stroške vzdrževanja lahko zmanjša drag nakup, kar pomeni rastli-
njak oziroma steklenjak, sestavljen iz visokokakovostnih termično 
ločenih profilov in kakovostnega stekla. Pravi tropski vrt v lastni režiji 
je tako zelo drag konjiček.

Nadstandardna sredina
Že omenjena srednje ugodna rešitev je rastlinjak za kombinacijo 

celoletne pridelave in prezimovanja eksotičnih rastlin, ki ne prenaša-
jo celinskih zimskih temperatur. Pri načrtovanju je treba biti pozoren 
na dodatno opremljenost, kamor spadajo ogrevanje, zračenje, doda-
tni viri svetlobe, delovna miza, police, vodna napeljava itn. Kdor zna 
pravilno kombinirati vire energije in tehniko, si lahko prihrani precej 
dodatnih stroškov.

RASTLINJAKI



Za rastlinjake, prekrite s 
plastično folijo, se ne od-
ločajo le poklicni vrtnarji, 
ampak jih lahko vse več 
vidimo tudi na vrtovih eno-
družinskih hiš. Njihove 
prednosti so, da so hitro 
postavljeni, da ni težav z 
njihovim vzdrževanjem in 
da so zelo svetli. Pri načrto-
vanju je treba biti pozoren 
na dodatno opremljenost, 
kamor spadajo ogrevanje, 
zračenje, dodatni viri sve-
tlobe, delovna miza, police, 
vodna napeljava itn.
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Optimalno za večino
Za tretjo skupino rastlinjakov se odloča največ ljubiteljev vrtnarje-

nja, saj so idealno zimsko pribežališče za temperaturno zahtevnejše 
rastline in pripomoček za podaljšanje pridelovalne sezone. Pri tem je 
finančni vložek v nakup in vzdrževanje sorazmerno sprejemljiv. 

Tovrstne zaščitene prostore praviloma ogrevajo samodejni grelniki 
s termostatom, ki se vklopijo, kadar temperatura pade pod določeno 
raven. Boljši modeli so opremljeni z ventilatorjem, ki ohranja enako-
merno ogret zrak. Pri vzdrževanju primerne temperature so seveda 
dovoljeni vsi inovativni, cenovno ugodni in učinkoviti prijemi. Tako je 
lahko koristna že ustrezno razprostrta črna cev, napolnjena z vodo, ki 
se pod steklom segreva tudi ob mrzlih sončnih dnevih. Tako shranje-
na toplota ponoči ogreva rastlinjak. Pokrivanje mladih rastlin z različ-
nimi folijami dodatno pospešuje rast.

Treba je tudi upoštevati, da je v letnih časih z nižjimi temperaturami 
tudi svetlobe manj. Njeno moč dodatno zmanjšujeta še steklo in foli-
ja. Pomanjkanje svetlobe je mogoče nadomestiti z dodatnimi lučmi, 
vsekakor pa je izredno pomembno, da so zunanje in notranje površi-
ne rastlinjaka čiste, da lahko svetloba nemoteno prehaja. 

Rastlinjaki brez primernega sistema prezračevanja niso to, kar bi 
morali biti. Končno potrebujejo rastline v njih tudi spomladanski vetrc 
in blago poletno sapo. Rešitev s prezračevalnimi okenskimi krili ima 
dvojno korist. Tako poleti povečamo površine za pridelavo, pozimi pa 
jih zapremo in rastlinjak je pripravljen na hladnejši del leta. 

Lega
Rastlinjak je treba postaviti v smeri sever-jug na sončno in zavetno 

lego, kjer bo imela svetloba kar najmanj omejen dostop. Sicer je senca 
v vse bolj vročih poletjih dobrodošla, vendar jo lahko cenovno ugodno 
in tehnično preprosto zagotovimo s senčilnimi zavesami. S postavitvijo 
v bližino hiše si olajšamo ogrevanje (napeljava centralnega ogrevanja, 
voda ipd.) in čiščenje snega. Obhišni rastlinjak postavimo ob zid, ki je 
delno v senci. Vsekakor moramo upoštevati uničevalne posledice vse 
pogostejših močnih vetrov in težkega južnega snega, ki ogrožajo tudi 
močnejše konstrukcije. Prostor v ogrevanem rastlinjaku je treba kar 
najbolj izkoristiti za vzgojo rastlin. Bližina hiše, kjer praviloma hranimo 
tudi orodje, je koristna tudi z vidika logistike dela v rastlinjaku. Če za-
radi estetskih vzrokov postavimo rastlinjak nekam v kot vrta, si bomo 
nakopali višje stroške in dodatno delo. 

Skratka: ko si bomo odgovorili na večino vprašanj, bomo vedeli, ka-
kšen rastlinjak je najprimernejši za naš vrt.

Ponudba rastlinjakov je zelo velika, zato moramo pred nakupom 
dobro razmisliti o prostoru, ki ga imamo na voljo, o naših potrebah 
in namenu vzgoje rastlin.

RASTLINJAKI



Klasične steklene rastlinjake, ki so imeli to prednost, da 
so bili izredno svetli, so zaradi krhkosti stekla zamenjali 
rastlinjaki, narejeni iz umetnega stekla, ki je bolj odporno 
in je zato njihova življenjska doba veliko daljša, v njih pa 
je prav tako svetlo. 

Najnovejša iznajdba so polikarbonatni rastlinjaki. Material 
združuje v sebi vse dobre lastnosti materialov, iz katerih 
so bili doslej narejeni rastlinjaki. 

• Rastlinjak je uporaben za gojenje zgodnjega krompirja, dalij ipd.
• Posebej tisti z večjimi vrtovi lahko prihranite precej denarja, če si 
sami vzgojite sadike cvetic in vrtnin. 
• Pri vzgoji kaktej, bonsajev, citrusov, orhidej ipd. je rastlinjak nepo-
grešljiv.
• V rastlinjaku lahko prezimujejo tudi mnoge posodovke, za katere ga-
raže in kleti niso najboljša prezimovališča. Pod mizami lahko, ustre-
zno zavarovane, hranimo tudi gomolje poletnih čebulnic.
• Jeseni v rastlinjake prestavimo endivijo, radič, zelje ipd.
• Rastlinjak je idealen za sušenje doma pobranega semena, čebulnic 
in gomoljev porezanih zelišč in dišavnic.
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Izberimo pravi rastlinjak
Kot rečeno, je treba pred nakupom rastlinjaka dobro premisliti, za kaj 
ga bomo uporabljali. Lega, opremljenost in razporeditev polic in miz 
v njem morajo ustrezati rastlinam, ki jih bomo gojili, ter seveda nam 
samim. S treznim premislekom si lahko delo v rastlinjaku precej olaj-
šamo.

Rastlinjak je večnamenski objekt, ki ga lahko uporabljamo za različne 
koristne namene,  povezane z vrtom. Naj poleg splošno znanih našte-
jemo še nekaj njegovih uporabnih funkcij:
• Najpogosteje v njem gojimo vrtnine in cvetice zunaj rastne sezone. 

RASTLINJAKI




