
Gojenje v posodah

Zakaj

uporabljati

posode?

Vzgajanje rastlin v posodah je doseglo tako rekoč kultni status. Na voljo so

korita za okenske police, stenske košare in viseče košare (obešene na

stenske nosilce), ki pisano obarvajo okna in zidove. Rastline, ki so primerne za

gojenje v posodah, segajo od sorazmerno trajnih, kot so grmovnice, drevesa in

iglavci, do sezonskih vrst, kot so poletne cvetice in občutljive listnate rastline, ki

poleti uspevajo na prostem, pozimi pa potrebujejo toploto.

VRSTE POSOD

Za uvod

Stenske košare in korita
Oblika: izbor

materialov je širok,

vključno s

košarami z

žičnatim obodom;

korita s širokimi

kovinskimi trakovi;

korita iz plastike in terakote.

Korita so široka 30-72 cm, košare z

žičnatim obodom 23-50 cm, iz plastike in

terakote 15-25 cm. 

Čas za prikaz: navadno spomladi in 

skozi vse poletje.

Sodčki
Oblika: les (bodisi oblikovan kot

lončki ali na pol prerezani sodi).

Poskrbite, da so trdni.

Čas za prikaz: vse leto, če so v njih

grmovnice, drevesa ali iglavci. Vanje

lahko posadite tudi poleti cvetoče

pokrovne rastline, spomladi cvetoče

čebulnice, zelnate trajnice in vzpenjavke.

Korita
Oblika: izbor različnih velikosti in

materialov je širok, od posod, ki so

podobne okenskim koritom in so iz

plastike, steklenih vlaken ali lesa, do

okrasnih kamnitih korit.

Čas za prikaz: pomlad, poletje in

zima, odvisno od rastlin.

Vrči
Oblika: tradicionalen material je

sicer kamen, lahko pa so tudi iz

plastike, steklenih vlaken in umetnega

kamna.

Čas za prikaz: vse leto, odvisno od

vrste rastlin, ki ste jih uporabili.

Kamnita korita
Oblika: tradicionalna korita so plitva

kamnita korita, ki so jih včasih

uporabljali v kuhinji. Lahko jih

naredite sami, in sicer iz mešanice

cementnega prahu, grobega peska in

fine šote.

Čas za prikaz: vse leto, če zasadite

mešanico majhnih rastlin za skalnjake,

gorskih rastlin in majhnih spomladi

cvetočih čebulnic. Lahko uporabite

tudi miniaturne iglavce.

Korita za okenske police

Oblika: izbor različnih velikosti je

širok; najprimernejša so plastična

notranja korita, dolga 82 cm, široka

20 cm in globoka 18 cm. Lahko jih

postavite v zunanja korita, ki služijo

za okras.

Čas za prikaz: če si pripravite tri

različna notranja korita ('pomladna',

'poletna' in 'zimska' zasaditev), so to

vsi letni časi, saj se okrasna korita

izmenjavajo. 

Viseče košare
Oblika: izbor različnih velikosti in

materialov je širok; košare z žičnatim

obodom so lahko široke od 25 do 

50 cm in globoke polovico tega.

Čas za prikaz: predvsem poletje, če

košare visijo zunaj; v vežah in zimskih

vrtovih lahko dlje, predvsem ko gre

za listnate in cvetoče sobne rastline.
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Vrste vrtov

VRTNI SLOGI ZA RAZMISLEK

Je izbira

velika?

Vrt je lahko, kakor si ga zamislite, navadno pa je mešanica več različnih 

stilov z dodatkom elementov, ki si jih posameznik želi. Pomembno je, 

da vključuje teraso ali dvorišče, primerno za vsako vreme, trpežno zelenico, 

na-menjeno igri in počitku, okrog katere so razvrščeni drugi elementi. Predvsem

so priljubljeni rastlinjaki, skalnjaki in vodni sestavi. Z odraščanjem družine bo

treba vaš vrt preurediti, saj se ob družinskih spremembah menjajo tudi zahteve

v zvezi z vrtom.

Za uvod12

Formalen ali neformalen
Včasih so bili vrtovi razdeljeni v dve

skupini - bili so bodisi formalni bodisi

neformalni; prvi so oblikovani tako,

da so gredice in robovi pravilnih

geometrijskih oblik, medtem ko so

drugi bolj sproščeni in manj strogi.

Pomembno je, da je slog vrta usklajen

s hišo, predvsem kadar gre za vrt

pred njo. Vse prevečkrat ima pri

selitvi v novo hišo avto prednost 

pred vrtom in zdi se, da je

betoniranje dvorišča najpomembnejše

(glejte str. 31, kjer so praktične in

hkrati navdihujoče ideje).

trdna površina,
primerna za vse
vremenske razmere

cvetlične gredice

osrednji element, 
ki razbije dolge ravne
linije

tlakovano
dvorišče tik 
ob hiši

Tak vrt izžareva formalnost, saj stroge linije oko takoj usmerijo

proti koncu vrta, kjer je dodaten prostor za sprostitev.

neformalna trata

trdno tlakovanje za
namestitev klopi

rustikalna
klop

mešana greda

neformalen ribnik v
obliki ledvice

tlak iz raznobarvnih
kamnov

pisane 
trave

Neformalni vrtovi so bolj sproščeni in manj strogih oblik kot

formalni in bolj simetrično oblikovani.

Vedno poskrbite, da vrt odseva oblikovalske značilnosti

hiše, pa naj bo ta moderne ali klasične oblike. 



VRTNI SLOGI ZA RAZMISLEK (NADALJEVANJE)

NEZAHTEVNI IN MANJ ZAHTEVNI VRTOVI

Za uvod 13

Stipa calamagrostis

Phormium

Bergenia cordifolia

Photinia x fraseri
Thuja

Chamaecyparis thyoides ‘Ericoides’

Helianthemum cupreum

Hosta

Dimorphotheca

Thymus

Dianthus

Carex oshimensis ‘Evergold’

Juniperus horizontalis

Sempervivum

Med obema vrstama vrtov obstajajo komaj opazne razlike,

čeprav je razlikovanje pogosto lahko nejasno.

• Vrt, ki ga je enostavno vzdrževati, je trata - in pravzaprav

nič drugega! Vse, kar trata potrebuje, je tedenska košnja od

pomladi do jeseni. To je velikokrat idealno za mlade

družine, kjer so na prvem mestu igre z žogo in kolesarjenje.

• Vrt, ki ne potrebuje veliko nege, je oblikovan tako, da

vsebuje vse zaželene elemente in rastline, hkrati pa zahteva

minimalno oskrbo.

• Celo zelo velike vrtove je enostavno vzdrževati, če jih

večinoma prerašča trata in če uporabljate učinkovite

kosilnice in orodje za obrezovanje.

M A J H N I ,  V E L I K I  I N
D R U Ž I N S K I  V R T O V I

Poleg različnih vrtnih slogov se vrtovi
razlikujejo tudi po velikosti ter namembnosti;
vrt lahko oblikujete tako, da ustreza
zahtevam družine. Podrobnejše informacije o
različno velikih vrtovih poiščite na s. 42-45.

Dvorišče in posode
Ta slog ugaja mnogim vrtnarjem, predvsem če gre za majhen vrt morda nepravilnih oblik, z

izčrpano prstjo ali za zelo strmo pobočje, ki ga je nemogoče uporabljati, če ne oblikujemo

teras. V posodah lahko gojimo veliko rastlin, od poleti cvetočih pokrovnih rastlin do

grmovnic, dreves in iglavcev. Zahtevajo pa vsakodnevno nego, predvsem v toplejših mesecih.

Vrtnarjenje na balkonu
Vzgajanje rastlin v posodah je idealno za balkone, kjer lahko zakrijejo ostre robove ograj,

poživijo zidove in povečajo življenjski prostor. Primerni so tudi lončki in korita z

občutljivejšimi rastlinami, saj jih lahko pozimi postavite v stanovanje.

Vrtnarjenje na dvorišču
Notranja dvorišča so z vseh strani

obdana z zidovi, ki jih ločijo od okolice in

varujejo pred močnimi vetrovi. Zaradi

zaprtosti so pogosto senčna, kar pomeni,

da morate izbrati rastline, ki imajo rade

senco. Vendar pa lahko tudi na majhnih in

negostoljubnih mestih oblikujete sijajne

vrtove.

Podeželski vrtovi
Gre za neformalne vrtove, ki jih

sestavlja mešanica cvetočih rastlin,

zelenjadnic, zelišč in sadnih dreves.

Sorbus aria ‘Lutescens’



Orodje, ki ga potrebujete

ORODJE ZA IZKOPAVANJE 

IN PREKOPAVANJE

Ali

potrebujem

veliko orodja?

Z
birka kakovostnega vrtnega orodja, ki ustreza vaši višini in postavi, je

naložba za vse življenje. Z njim bo vrtnarjenje veliko bolj prijetno in

enostavno kot z orodjem slabe kakovosti, ki je težko in nepriročno. Vedno

kupujte najbolj kakovostno orodje, ki si ga lahko privoščite: orodje iz

nerjavečega jekla je drago in trpežno, vendar vam lahko tudi tisto iz drugih

materialov dolgo služi, če ga po vsaki uporabi očistite in shranite v suhi in zračni

vrtni lopi. Orodje lahko razdelimo v več glavnih skupin.

Vrtno orodje14

OSNOVNO VRTNO ORODJE 

Vrtnarski začetniki bodo v začetku potrebovali nekaj
osnovnega orodja, in sicer:
• lopata (glejte desno)
• vile (glejte desno)
• železne grablje (glejte stran 15)
• holandska motika (glejte stran 15)
Vendar pa je to, katero specifično orodje potrebujete, odvisno
predvsem od stanja vašega vrta. Če ste na primer zanemarili
živo mejo in trato, boste za to, da vrt spet uredite, nujno
potrebovali električno orodje. To poglavje se osredotoča na
različno orodje, ki ga boste najverjetneje potrebovali.

SKRB ZA ORODJE

Redna nega podaljša življenjsko dobo vrtnega orodja.
• Po vsaki uporabi operite kovinske in lesene dele s čisto

vodo in jih dobro posušite.
• Dele iz nerjaveče kovine namažite z lahkim oljem.
• Očistite lesene in plastične ročaje in jih do suhega obrišite.
• Naoljite ležaje in druge premične dele.
• Shranite orodje v suho, zračno vrtno lopo. Ročno orodje

obesite na kljuke tako visoko, da se s spodnjim delom ne
bo drgnilo po tleh. Kosilnice postavite na lesene deske.

PRED NAKUPOM PREVERITE

Preden kupite katerokoli orodje, pa naj gre za lopato, motiko
ali vrtne škarje, vedno preverite, da je z njim enostavno
ravnati in je prijetno za uporabo. Lopata ali vile, ki so
pretežke ali prevelike, vam bodo nenehno povzročale težave.
Pri vrtnih škarjah preverite, da se ročaji ne odpirajo
preširoko, saj bi bilo striženje za majhne roke velik napor.

Vrtna lopata

Vrtne vile

Pogosto se uporabljajo za zimsko

prekopavanje izredno težke ilovnate prsti,

pa tudi za plitvo rahljanje prsti med

grmovnicami in zelnatimi rastlinami

spomladi in poleti. Nadvse primerne so

tudi za drobljenje kep prsti spomladi, ko

pripravljate tla za sejanje ali sajenje.

• Prekopne vile: imenujemo jih tudi vrtne

vile, imajo štiri roglje (zobe), vsak izmed

njih je dolg 27 cm.

• Lahke vile: tudi te imajo štiri roglje,

vendar so dolgi le po 23 cm.

• Vile za krompir: podobne so vilam za

prekopavanje, vendar so njihovi roglji bolj

ploščati kot okrogli. To preprečuje

poškodovanje gomoljev pri izkopavanju iz prsti.

Uporablja se predvsem za prekopavanje tal 

jeseni in pozimi, uporabna pa je vse leto,

predvsem za prelaganje prsti in urejanje

robov trate (če nimate robilnika). Na voljo

je več velikosti lopat:

• prekopne lopate: dolge 27 cm 

in široke 19 cm;

• lahke lopate: pogosto naprodaj kot

'damske lopate';  dolge 23 cm in široke

14 cm. 

Nekatere lopate imajo na vrhu stopalni

zarobek, ki pri prekopavanju težke ilovnate

prsti omogoča večji pritisk. Vendar pa so

lopate te vrste težje in jih ni tako lahko

očistiti kot tiste z ravnim robom. 

Pri večini lopat je držaj dolg 72 cm

(razdalja od vrha kovinskega lista do konca 

držaja), pri nekaterih pa tudi 82 cm.

Ročaji lopat in vil

Na voljo so tri vrste ročajev; za katerega se odločite, je zgolj stvar
osebne izbire (pred nakupom jih preizkusite). 

T-ročaj D-ročaj Y-ročaj

lopata

vile


