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Pred vami je prenovljena knji-
ga Zelenjavni vrt. V ~asu, ko
sem jo pisala, smo `iveli v na-
videznem udobju in finan~ni
varnosti. Vrt je bil za ve~ino le
konji~ek. V kratkem ~asu se je
veliko spremenilo. Zdaj manj{i
ko{~ek zemlje mnogim pomeni
predvsem pridelovanje hrane.
Za tiste, ki {e imajo delo, slu`bo, pa vrt prav
tako pomni nekaj povsem novega – pomeni
zdrav na~in `ivljenja. V ~asu hlepenja po dobi-
~ku, denarju hitimo prav povsod. Osemurni
delavnik, ki naj bi bil na{a uzakonjena pravica,
je za mnoge daljna preteklost. Na{i predpo-
stavljeni nam sku{ajo dopovedati, da smo lahko
sre~ni, da {e imamo delo, zato delavnika seveda
ne potrebujemo, delo mora biti opravljeno.
@ivljenje je torej postala {e ve~ja dirka za ~a-
som. Za take je lahko delo na prostem tudi
zdravilo za razdra`ene in napete `ivce. To pa
seveda samo v primeru, da prehitevanja, nape-
tosti, slabe volje in razli~nih bli`njic ne prene-
semo s sabo tudi na vrt. Zato {e vedno velja, da
pred delom na vrtu vsaj za pet minut sedete
nekam v senco, tam, kjer vam je najlep{e, popi-
jete kavico ali ~aj, lahko tudi sok in se umirite.
Ta ~as lahko izkoristite tudi za razmislek, kaj
in predvsem kako boste delo na vrtu izpeljali.
Navadno je tak kratek premislek zelo koristen
in nam prihrani ~as in tudi kak{en korak.
Vrt bi moral {e bolj postati in ostati tudi pro-
stor dru`enja z otroki. Predvsem mlaj{i bi z ve-
seljem pomagali, pa jih velikokrat pre`enemo,
~e{ da nimamo ~asa. Zanje si vzemimo dovolj

~asa in jim vlijmo v srca ljube-
zen do rastlin in narave, preden
jih zasu`njita televizija in ra~u-
nalnik! Pozneje, ko so dovolj ve-
liki, sicer pri~akujemo njihovo
pomo~, a je ni od nikoder. Pa
smo za to velikokrat sami krivi.
Naj imajo otroci svojo majhno
gredico, na kateri lahko sadijo,

kar `elijo! Tudi pri nas lahko zanje dobimo po-
sebno seme, obstajajo tudi knji`ice zanje, in
lahko tudi otroci vrtnarijo na vrtu tako, kot le
ho~ejo. Tako bodo skupaj z vami spoznavali
naravo in rastline, obenem pa tudi vzljubili
zdrav na~in `ivljenja in predvsem prehranje-
vanja.
Supermarketi, maksimarketi, televizija in inter-
net so postali sestavni del njihovega `ivljenja.
Da prihaja hrana vanje s celega sveta, je nekaj
samoumevnega. Kako pa je pridelana, jih
sploh ne zanima. Zato sta prav delo na vrtu, in
to z vami, ob tem pa pogovor o vsem, kar se na
vrtu dogaja, zelo pomembna za njihovo vzgo-
jo, upam si trditi, da tudi za njihovo zdravo, po
mojem mnenju pa tudi sre~nej{e `ivljenje, saj
si vsi `elimo vsega najbolj{ega za na{e otroke.
Otroke `e nau~imo, da sta zelenjava in sadje
zdrava. S tem pa jim lahko v dana{njem svetu
celo {kodimo, ~e jim ne povemo najbolj bi-
stvenega. Na police trgovin pride zelenjava iz
mnogih dr`av po svetu, do teh polic prepotuje
zelo dolgo pot. Zelo malo je na policah v Slo-
veniji pridelane, sve`e zelenjave. Dokazano je,
da vsebnost vitaminov z vsako uro po rezanju,
pobiranju pri veliko vrstah sve`e zelenjave
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pada. Iz vseh teh razlogov je doma~ zelenjavni
vrt, na katerem pridelujemo zelenjavo na ~im
bolj naraven na~in, prava mala tovarna sve`ih
in koristnih snovi, ki ~istijo in pomagajo ohra-
niti na{e telo zdravo. Ali veste, da vsebuje ze-
lena paprika veliko ve~ C-vitamina kot uvo`ene
limone?
Zelenjava pa bo zdrava in polna vitaminov le,
~e jo bomo pridelali na zdrav, naraven na~in.
^e so rastline preve~ pognojene, predvsem 
z lahko topnimi mineralnimi gnojili, po{krop-
ljene, predvsem pa vzgojene v toplih in mo~no
gnojenih rastlinjakih, je vitaminov in minera-
lov v njih bolj malo.
Na sre~o so ideje o ekolo{kem pridelovanju `e
osvojile Slovenijo, tako da prepri~evanje, kako
pomembno je, da na vrtu ne uporabljamo ke-
mi~nih, sinteti~nih sredstev za varstvo rastlin,
ni ve~ potrebno. Kljub temu da je tudi na trgu
veliko novih bio- in ekopripravkov za varstvo
rastlin, se raje potrudite, da jih ne bo treba upo-

Uvod
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rabljati. Prav temu je namenjena ta knjiga,
kako pridelovati vrtnine, da bodo ostale zdrave
brez na{e pomo~i.
Da bo vrt bolj zdrav in vesel, posadimo na vrtu
tudi cvetlice. Se spomnite starih kme~kih 
vrtov? Vedno so bili lepo pisani in obdani 
s cvetjem. Vrnimo se v te ~ase in cvetlice spet
vrnimo na na{e vrtove!
Da vam bo delo na vrtu v veselje, sem vam v
pomo~ pri tem napisala to knji`ico. Knji`ica ni
namenjena biolo{kemu vrtnarjenju, saj nisem
bila nikoli poseben prista{ skrajnosti. Res pa je,
da sem po dolgih letih dela in opazovanja nara-
ve ugotovila, da je narava pametnej{a od ~love-
ka. ^e se dr`imo njenih pravil, jo opazujemo in
posnemamo, ne i{~emo bli`njic in je ne sku{a-
mo preslepiti, je lahko vrtnarjenje na vrtu zelo
blizu vsem pravilom, ki so si jih postavili eko-
lo{ki vrtnarji.

Avtorica



Ste se kdaj vpra{ali, od kod izvira vrt, kdo se je prvi spomnil, da bi nekatere rastline pre-
selil bli`je doma~i hi{i? Prve rastline so »udoma~ili« `e na{i predniki. Pri njih je bila de-
litev dela jasna: mo{ki so bili lovci in so poskrbeli za meso pri hi{i, `enske pa so poleg
otrok poskrbele {e za to, da so imeli poleg mesa tudi rastlinsko hrano, predvsem seme-
na mnogih rastlin. Prav posebni ~lani takih skupnosti pa so poleg tega poznali tudi skriv-
nost nekaterih rastlin, ki so jim pomagale tudi pri nekaterih bolezenskih te`avah. Sprva
so rastline nabirali v naravi, a to jim je vzelo veliko ~asa. Kmalu so ugotovili, da rastli-
ne zrastejo iz semena, zato so za~eli nekatere rastline gojiti na enem mestu.

Najprej so nastali samostanski vrtovi

[ele pozneje, v srednjem veku, so najprej samostanski bratje za~eli na prav v ta namen
obdelani in vzdr`evani zemlji gojiti predvsem zdravilna zeli{~a. Kmalu so se taki ko{~ki
zemlje izoblikovali v prav posebne oblike, ki jih danes imenujemo vrtovi. Bili so enako-
mernih oblik, z lepo oblikovanimi potmi, ki so se stekale v sredinski krog.
Iz teh samostanskih vrtov so se izoblikovali tudi veliko bolj okrasno usmerjeni in obli-
kovani grajski vrtovi, v katerih pa so poleg zdravilnih zeli{~ `e gojili tudi zelenjavnice.
Veliko ostankov takih vrtov {e sre~amo ob ohranjenih gradovih, na `alost smo jih v Slo-

Eden najbolj znamenitih grajskih vrtov Villandry

Zelenjavni vrt

8

Skraj{ana zgodovina 
vrta



veniji vse `e bolj ali manj izgubili, saj so bili ravno gradovi v prej{njem re`imu cilj
uni~evanja in po vsej sili spreminjanja namena. Eden najlep{ih takih vrtov je ohranjen v
Franciji, ob gradu Château de Villandry, in si ga letno ogleda na tiso~e ljudi. Tudi ti
vrtovi so bili sprva preprosti, razdeljeni na {tiri ali ve~ pravokotnih gred, te pa so bile
razdeljene {e na manj{e poljine. Med temi gredami so bile lepo vzdr`evane, navadno
tudi s peskom ali kako druga~e posute poti, ki so se vse stekale k osrednjemu krogu. Na
takem vrtu je raslo tudi sadje. Pozneje so te gredice oblikovali pravi umetniki. Za ve~i-
no je zna~ilno, da jih obdaja nizka stri`ena pu{panova `iva meja. Menim, da je ravno vrt
v Villandryju vrh te umetnosti, o tem se lahko tudi sami prepri~ate.

Me{~anski vrtovi

So se razvili veliko pozneje, ko so me{~ani za~e-
li posnemati grajske in samostanske vrtove. Na
njih je bilo le malo prostora za zelenjavo, saj so
slu`ili predvsem temu, da so »mestjani« na njih
razkazovali svoje bogastvo. Zato so bili polni
okrasnih rastlin, grmi~evja in dreves, zavitih
potk in predvsem je bilo na njih veliko kipov in
razli~nih vodnjakov ter drugih elementov, s kate-
rimi so se lahko pokazali pred drugimi.
Seveda so manj premo`ni me{~ani na svojem
vrtu gojili tudi zelenjadnice, da so si le pridelali
~im ve~ hrane. Ravno iz teh strogo oblikovanih
vrtov izvirajo dana{nji, obhi{ni vrtovi. Na njih so
bile namre~ strogo lo~ene grede s posamezno ze-
lenjavo, zeli{~a so preselili na posebne gredice,
cvetlice pa spet na okrasne gredice. [koda, da
na{i dana{nji vrtovi ne posnemajo bolj kme~kih
vrtov iz teh ~asov.

Kme~ki vrt

Ta se je razvil nekako vzporedno s samostanskimi vrtovi. Sprva so gospodinje, ki so imele
veliko dela z navadno veliko dru`ino, `ivino in kmetijo, ~im bli`je k hi{i preselile nekaj naj-
pogosteje uporabljenih kuhinjskih zeli{~. Te so uporabljale tako za kuhanje kakor za ~aje in
tudi za ~i{~enje. Takrat {e niso poznali detergentov, ~istil in podobnega. Zato so jim tako za
telesno higieno (ta je bila sicer zelo revna) kakor za ~i{~enje in razku`evanje stanovanja pa
tudi hlevov in obla~il slu`ile razli~ne rastline. Da niso izgubljale ~asa, so si jih posadile zra-
ven hi{e v tako imenovane garteljce ali garkeljce ipd. Ta se je v za~etku dr`al hi{e. Pozne-
je so se povr{ine pove~ale, po vzorcu samostanskih vrtov so se razvili kme~ki vrtovi. Le da
so bili ti lepo pisani, na njih so v me{anih zdru`bah rasle zelenjadnice za hrano, zdravilna
zeli{~a za ~aje in druge zdravilne namene kakor tudi cvetlice. Te so potrebovale za prazni-
ke, saj so z njimi rade krasile sebe, razli~no hrano in sve~ane mize. Tak tipi~en vrt je bil kva-
dratne oblike, razdeljen na {tiri dele in s sredinskim krogom. Zaradi doma~ih `ivali je bil
ograjen z zna~ilnimi ograjami za vsako pokrajino. Pogosto so si gospodarji s temi ograjami
dali kar veliko dela. Velikokrat so bila vrata okra{ena s plezajo~imi vrtnicami, ob plotu pa
so rasle razli~ne plezalke, odvisno od pokrajine. Seveda na teh vrtovih ni zrasla vsa hrana
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za dru`ino, zato so imele gospodinje na njivah tako imenovane zelnike. Na teh so gojile
predvsem zelje za zimske dneve, zato imamo v Sloveniji obilico avtohtonih, doma~ih, sort,
ki pa so ve~inoma `al ohranjene samo v genski banki. V trgovinah lahko kupimo samo {e
seme ljubljanskega zelja in zelo redko {e kranjskega okroglega. Vsa druga zelja so izrinili
tuji hibridi. Pa ni prav tako, saj se avtohtone sorte lahko pona{ajo z veliko kakovostjo vita-
minov in mineralov, predvsem pa so veliko skromnej{e kakor tuje sorte. Ni jih treba tako
obilno gnojiti, kar pa je v dana{njem ~asu, ko je du{ik spet postal onesna`evalec okolja, ne
pa odli~en izum, ki je mnoge po drugi svetovni vojni re{il pred lakoto, zelo pomembno. Pre-
pri~ana pa sem, da se kislo zelje, ki smo ga skisali iz doma~ega ljubljanskega zelja, ne more
primerjati z bledi~nim zeljem iz nizozemskih hibridov.
Na teh zeljnikih je poleg zelja rasla tudi solata, tudi po tej smo Slovenci znani. Solatno seme
je la`je pridelati, zato se je tako v genski banki kakor tudi {e na nekaterih kme~kih vrtovih
ohranilo kar nekaj doma~ih sort. Vsi, ki jih {e imate, jih ohranite za svoje otroke! Nau~ite
tudi njih, kako pridelati njihovo seme, da ne bodo izginile v zgodovino tako kot zelja! Ob
robu zelnikov so imeli posajen tudi fi`ol, saj je bil ta poleg kislega zelja pomembna hrana
na kmetijah. Pred fi`olom so gojili tudi bob, tega pa pri nas skoraj ne najdete ve~.
Na sre~o se je Semenarna kot edino slovensko semenarsko podjetje vsa leta zelo trudila
in vsaj nekaj teh avtohtonih sort obdr`ala. @al pa jih sedaj izganja Evropa, saj je za to,
da bi se tudi uradno obdr`ale na sortni listi in se smele prodajati tudi po letu 2010, po-
treben kar velik stro{ek, ki se verjetno za tako majhen trg, kot je Slovenija, za vse sorte
ne bo izpla~al, in tako bomo z Evropo izgubili {e del na{e dedi{~ine.
Taki lepi, pisani kme~ki vrtovi so skoraj izginili z na{ega pode`elja, saj smo tudi na njih
vpeljali socialisti~en red in disciplino. Vsaki rastlini smo odmerili svojo gredico, cvetli-
ce pa pregnali na posebne gredice.
Po~asi se trudimo spet obujati tak na~in pridelovanja zelenjave, saj je veliko bolj zdrav
in okolju prijaznej{i. Zahteva manj gnojenja, predvsem pa manj {kropljenja. Rastline, ki
jih gojimo skupaj s cvetlicami in zeli{~i, druga drugi pomagajo, da so bolj zdrave in oku-
snej{e. Tudi nekatere stare vrtnine se po~asi vra~ajo na na{e vrtove.

Zelenjavni vrt
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Zelenjadnice so zelo intenzivne, in zato tudi dokaj ob~utljive rastline. Potrebujejo ve~
nege in na{ega razumevanja kakor divje rastline. Da bodo zdrave, jim moramo ponuditi
tudi potrebne pogoje. Obenem pa moramo razmisliti tudi, da bo zelenjavni vrt slu`il
nam, ne pa mi njemu. Zato je dobro, da `e ob nakupu parcele za nov dru`inski dom
razmislimo, kje bomo imeli zelenjavni vrt. Tega postavimo na parcelo najprej, {ele nato
razmi{ljamo o tem, kje bomo postavili stavbo in kje bomo imeli druge elemente, ki si jih
`elimo v svoji bli`ini.

Podnebje/klima/mikroklima
Slovenija je izredno pestra in zanimiva de`ela, kjer imamo kar nekaj vrst podnebij, ima-
mo od Primorja do Alp in Panonske ni`ine, vmes pa {e ne{teto razli~ic kombinacij. Pod-
nebje je povpre~no vreme v zadnjih najmanj 30 letih. Z leti se sicer spreminja, vendar le
po~asi in manj opazno. Slovenija le`i na takem delu Evrope, kjer je iz leta v leto vreme
zelo te`ko predvideti in {e te`je napovedati. Prav gotovo je ~lovek s svojim spreminjanjem
in neupo{tevanjem narave ravnovesje tako poru{il, da je vreme {e manj predvidljivo,
kakor je bilo {e pred leti.
Na podnebje ne moremo vplivati in Slovenci smo zelo znani po tem, da se neradi se-
limo. Zaradi zelo neravnega in raznolikega sveta v Sloveniji imamo pravzaprav na
vsakem vrtu posebno klimo – mikroklimo. In ta je tista, ki vpliva, da na vsakem vrtu ne
uspevajo vse rastline in vse sorte enako. Na to mikroklimo lahko mo~no vplivamo tudi
sami, ravno pravilna izbira lege vrta in izbor rastlin, ki `e rastejo v bli`ini ali jih bomo
v bli`ini sadili, sta zelo pomembna. Poseben svet so tudi tla, tudi tam se ustvarja poseb-
na klima, mikroklima, ki je pomembna za rast in razvoj korenin, te pa so motor in srce
rastlin. Na mikroklimo v tleh pa ~lovek {e najbolj vpliva, skoraj bolj kakor vreme in
podnebje.

Vrtnine so ljubiteljice sonca

Za vrt izberemo prav gotovo najbolj son~ne lege na{e parcele. Mnoge zelenjadnice na-
mre~ izvirajo iz ju`nih, tropskih krajev in potrebujejo veliko sonca. Sonce je tudi tisto,
ki pomaga rastlinam »ustvarjati« vitamine in minerale, brez njega jih ne bi bilo. Senco
pa jim v poletni vro~ini ustvarimo sami, seveda samo tistim, ki jo potrebujejo.
Obenem pa naj ta prostor ne bo predale~ od kuhinjskih vrat, da bomo lahko v vsakem
vremenu sko~ili na vrt po sve`o zelenjavo, tudi pozimi.
Zdrave zelenjave ne bomo pridelali v bli`ini avtomobilskih cest. Pogosto je zato treba
lego vrta postaviti predvsem tako, da bo na{ vrt pred slabimi vplivi vedno bolj polnih
prometnic varovala hi{a. S cest na na{o hrano ne padejo samo te`ke kovine izpu{nih
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plinov, ob de`ju lahko z njih odteka tudi umazana in kemikalij polna voda, pozimi pa
sredstva proti zamrzovanju ceste {kodijo vsem rastlinam, za ve~no pa spreminjajo tudi
pH-zemlje. Zato je treba razmisliti tudi o rastlinah za `ivo mejo ob takih cestah. ^e ne
gre druga~e, posadimo med vrtom in cesto gosto `ivo mejo, ~e je mo`no, pa pred tem
{e nasip iz zemlje. ^e pa zgradijo tako cesto pozneje ob na{i hi{i in v razdalji manj kot
50 metrov od zelenjavnega (in sadnega ali zeli{~nega) vrta, zahtevajte tak zemeljski

nasip, ki bo omilil posledice take ceste v bli`ini.
Kljub temu poskrbite, da boste vsa `ivila, pride-
lana v bli`ini goste prometnice, temeljito oprali
pod teko~o vodo.
V bli`ini vrta naj ne bo vi{jih dreves, tudi `ive
meje naj bodo, kar se da, oddaljene od vrta, saj
se v njih ~ez dan zadr`ujejo pol`i. ^e je na{a
parcela v bli`ini gozda, vrta ne ume{~amo na
rob parcele, kjer bo najve~ te`av z divjimi gosti
na na{em vrtu. ^e pa so na obmo~ju pogosti
mo~ni vetrovi, okoli vrta, vendar v primerni
razdalji, seveda posadimo gosto `ivo mejo iz
rastlin, ki so v na{ih krajih doma~e – avtohtone.
Po mo`nosti naj bo lega vrta tak{na, da bodo vr-
stice na gredi obrnjene v smeri vzhod–zahod.
Tako bodo vse rastline enakomerno oson~ene,
tudi pozimi.

Za la`je delo je zelo priporo~ljivo, da v bli`ino vrta napeljemo tudi vodo. Danes je sicer
voda `e veliko bogastvo in pogosto nam zalivanje prepovejo. Vendar pa lahko ve~krat
ravno z var~nej{imi na~ini namakanja rastlinam zelo pomagamo. Tak{ni na~ini pa zah-
tevajo redno, ~eprav zelo var~no oskrbo z vodo, to pa zahteva ~im bli`ji izvor vode. Ve~
o namakanju si boste lahko prebrali v posebnem poglavju.

Velikost vrta
V dana{njem hitrem na~inu `ivljenja je velikost vrta izredno pomembna. Zelenjavni vrt
lahko pomeni veliko sprostitev po delu v pisarni ali veliko obremenitev, saj je z njim ve-
liko dela od marca do novembra. @e vnaprej naj povem, da se, kot pravimo, ne izpla~a.
Se pravi, veliko ceneje ne boste jedli, ~e boste zelenjavo pridelali doma, prav gotovo pa
boste jedli to, kar boste sami pridelali, na vrtu se lahko sprostite, uporabite tudi svojo
domi{ljijo, marsikaj lepega nau~ite tudi otroke, skratka do`ivite lahko veliko neprecen-
ljivih izku{enj. Pri tem je pomembna velikost vrta. Lahko si zamislite samo majhen
vrti~ek, na katerem boste u`ivali, lahko pa ve~ji vrt, na katerem boste pridelali zelenja-
vo za poleti. Lahko pa velik vrt, na katerem boste pridelali tudi nekaj ozimnice. Zeli{~a
spadajo tako na vrt, lahko pa jih vklju~ite tudi na okrasno gredico, skalnjak, v korita,
posode, na obzidek in {karpo v bli`ini kuhinje, kjer bodo vedno pri roki.
Za enega dru`inskega ~lana potrebujemo okoli 10 m2 za sprotno oskrbo z zelenjavo, 20 m2

za celoletno oskrbo, tudi pozimi, in 80 m2 za vkuhavanje, kisanje in vzimljanje zelenjave.
Ne na~rtujte si prevelikega vrta, ~e nimate ~asa! Vrt naj ne bo breme, biti mora veselje,
prijetna sprostitev, po mo`nosti pa tudi kraj, kjer se dru`ina skupaj u~i, dela in dru`i.
Zato naj bo njegova velikost prilagojena ~asu, ki mu ga lahko namenite.
Na~rtujte tudi prostor za kompostni kup, ki naj ne bo preblizu, a tudi ne predale~, biti

Bli`ina hi{e je vedno dobrodo{la.
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mora v senci, ~e se le da, napeljavo vode v bli`ino vrta, dostop do vrta tudi v de`ju in
pozimi (vrtna steza), … skratka spet ~im ve~ stvari, predvsem gradbenih, da bo delo po-
zneje la`je in bolj smiselno.

Voda

@ivimo v ~asu, ko je za zdravo pridelovanje zele-
njave nujno potrebno na~rtovanje namakanja, za-
livanja zelenjave. Zato naj bo v bli`ini vrta do-
stopna voda. Saj ni treba, da vrt zalivamo s pitno,
vodovodno vodo. Ne le, da postaja dokaj draga,
tudi {koda je je. Zato pa lahko z nekaj truda zbi-
ramo vodo s strehe v ~asu, ko je padavin veliko,
in jo porabljamo takrat, ko padavin ni dovolj za
na{ vrt. Potrebujemo torej nekaj ve~jih sodov, ki
ne smejo biti kovinski, navadno tudi ~rpalko, ki
bo vodo potisnila do vrta, in seveda tudi razvod te
vode po vrtu, da namakanje ne bo pomenilo vsa-
kodnevnega fizi~nega dela, da si ga olaj{amo s
sodobno tehnologijo, ki nam je na voljo in tudi ni
ve~ pretirano draga.

O ~em moramo {e razmisliti na toplem
Razmislite tudi o obliki vrta, v dana{njem ~asu namre~ ni ve~ treba, da je zelenjavni vrt
ravno pravokotnih oblik, grede so lahko nepravilne, z zavitimi in mehkimi oblikami, lah-
ko so strogo simetri~ne v obliki geometrijskih vzorcev renesan~nih vrtov.
Na~rtujte, kako ga boste vzdr`evali: boste uporabili betonske branike, da lo~ite grede od
okolice, boste imeli samo naravne shojene poti, boste mogo~e uporabili celo pu{panove
mejice kot v starih vrtovih, mogo~e celo tlakovali poti na vrtu, skratka o zelenjavnem vrtu
morate veliko razmisliti prej, da bo delo potem prijetna sprostitev, ne pa neprijetna tlaka.

Zdaj pa {e gredice

Vem, da mnogi vrt obdelujete `e na sodobnej{e
na~ine, s frezo, kjer so gredice samo v napoto.
Kljub temu priporo~am, da na zelenjavnem vrtu
oblikujemo trajne gredice, kjer bomo pridelovali
zelenjavo, in stalne potke, kjer bomo hodili. S
tem ohranjamo povr{ine, kjer raste zelenjava, `i-
ve in rodovitne.
Gredice naj bodo tako velike, da jih lahko obdelu-
jemo s poti. S tem {e dodatno zmanj{ujemo hojo po
gredicah in tla~enje zemlje. Dol`ina gredice je
navadno pogojena z obliko, dol`ino vrta, {irino pa
dolo~imo sami. Okoli 1,2 m {irine je tista primerna
{irina grede, da je prostor dobro izkori{~en, obenem
pa {e dose`emo na gredo s poti.

Priporo~ljivo je, da je voda v bli`ini vrta.
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