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»Rastline tagetes, kapucinka in ognjič
so tri kraljice vsakega vrta.«
branosti v medijskem svetu.
Četrtina prihodov, ki jo ima
spletna stran, pomeni dobiček
od prodaje v spletni trgovini,
ostalo zaslužijo od oglaševanja. »Vse vsebine za vrtičkarje
so zastonj,« je bistvena informacija za uporabnike.

Cilj je samooskrba

Ekipa Zelenega sveta so Davor Špehar, Primož Brezovec in Igor Donkov.

Podajte se v Zeleni svet
V spomladanskih mesecih dnevno v povprečju 10 tisoč obiskovalcev obišče
vodilni spletni medij na področju vrtnarjenja – Najbolj uporabni nasveti za
vrtičkarjev vsakdan
»Nasvete, ki jih objavljamo
na svoji spletni strani Zeleni
svet, pripravljamo tako, da
odgovarjamo na vprašanja
in pobude vrtnarjev, ki se
srečujejo z različnimi dilemami na svojih vrtičkih,« o
ključnih vsebinah na strani
zelenisvet.com pravi izjemno
priljubljen in znan slovenski
vrtnar Davor Špehar. Spletna
stran, ki je postala mnenjska
voditeljica v svetu slovenskega vrtičkanja, ponuja nasvete
tudi v video različicah.
Zeleni svet so trije posamezniki gradili približno pet let.
Davor Špehar, po poklicu
agronom in po duši vrtnar, je
na svojo »zeleno« pot stopil po
končanem šolanju, ko je najprej delal v enem večjih vrtnih
centrov. V vseh vremenskih
razmerah je na lastni koži dodobra spoznal svet vrtičkanja,
po katerem ga zdaj poznamo
po celi državi, saj predstavlja
nesporno strokovno avtoriteto. Pri snovanju vodilne
vrtičkarske spletne strani sta
se mu pridružila še Igor Don-

kov, oblikovalec in kreativni
vodja, ki je oblikoval podobo
spletnega portala Zeleni svet,
in Primož Brezovec, ki skrbi
za spletno trgovino. »Glede na
rast obsega dela se bomo najbrž širili,« pravi Špehar.

Koristni nasveti
Poleg vrtičkarskih novosti
Zeleni svet, ki ga je lani obiskalo dva milijona in pol obi-

tam nekaj vzgajajo. Pri teh vrtičkarjih ne gre za proizvodnjo
velikih količin hrane, ampak
za življenjski slog. Na uporabnem vrtičku v koritu ali loncu
gojijo zelišča, paradižnik, nekaj cvetja,« o navadah urbanih
vrtnarjev, ki je je vedno več,
pripoveduje sogovornik. »Urbani vrtnar je tudi dober potrošnik. Kupi posodo, zemljo,
rastline in letno za to porabi

»Otrokom omogočite, da imajo v vrtu
svoj kotiček. Moja dva otroka sta najbolj
navdušena nad jagodami. Tako vrt zanje postane prostor za igro in učenje.«
skovalcev, ponuja nasvete za
zelenjavni, sadni in okrasni
vrt. Dobro obiskani so tudi
nasveti, zbrani pod zavihkom
Urbano vrtnarjenje. »S tem se
ukvarjajo tisti, ki imajo vsaj uro
časa tedensko, da se zadržijo
na svojem balkonu ali terasi in

Čas za presajanje je do 4. ob 24. uri in od 18. od 18. ure
naprej.
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Podatki so vzeti z dovoljenjem avtorjev iz Setvenega priročnika Marije Thun za leto 2018, ki ga v Sloveniji izdaja v
neskrajšani obliki Založba AJDA, Vrzdenec, tel. 01/7540743.

do dvesto evrov. To
je znesek, ki ga
običajen vrtičkar
porabi za svoj
celoten vrt.«
Ker so ekipo
Zelenega sveta
ljudje ves čas spraševa-

li za nasvete, kje kaj kupiti, je
kmalu našla rešitev tudi za to.
»Navezali smo stike s partnerji in kupcem omogočili nakup
določenih rastlin, orodja in literature v naši trgovini po načelu ›drop shipping‹. To pomeni,
da nimamo zalog, izbiramo pa
kakovostno blago, ki ga sami
preizkusimo in potem ponudimo kupcem.« Da so »zadeli
v polno«, dokazujejo rezultati.
V zadnjem letu se je prodaja
povečala za dvesto odstotkov.
Gre za rezultat odlične zasnove in delovanja vseh vsebin
v Zelenem svetu. Ob vrhuncu
vrtnarske sezone, to je od marca do maja, beležijo do tristo
tisoč ogledov. Vsako novico, ki
jo objavijo, prebere od 10
do 15 tisoč posameznikov. To so
izjemni podatki

Zeleni svet vzgaja vrtičkarje
k samooskrbi. »Priporočam,
naj tisti, ki imajo možnost,
vrtnarijo. Solata, pridelana
doma, ima do osemkrat večjo nutricionistično vrednost
kot solata, kupljena v trgovini. Prav tako ne vemo, s čim
je obdelana zelenjava, ki jo
kupimo. Če bi na deklaraciji
kupljene solate zapisali, s čim
vse so jo obdelali, preden je
prišla na trgovsko polico, bi
ljudje morda začeli drugače
razmišljati. Zdaj solato kupci
ocenjujejo po ceni. V bistvu
pa je večina zelenjave, ki je na
voljo v trgovinah, obdelana s
pripravki, ki pri nas sploh niso
dovoljeni,« opozarja Davor
Špehar, ki ljudi ozavešča tudi
s pomočjo številnih predavanj
po vsej državi. Odlična naložba za samooskrbo povprečne
družine je nakup rastlinjaka.
»Takšna naložba se v štirih
do petih letih povrne. Obenem pomeni zagotovilo, da
boste uživali dobro in zdravo
hrano. Posledično to pomeni,
da boste bolj zdravi, jedli pa
boste raznoliko sezonsko zelenjavo.«
Povprečen vrtičkar v Sloveniji je po mnenju Špeharja

Zeleni svet je odprt za vse vrtičkarje, tako tiste, ki vrtnarijo
po povsem klasičnem modelu
prekopavanja zemlje, kot za
tiste, ki osvajajo prvine permakulturnega, ekološkega ali
katerega drugega vrtnarjenja.
»Vsak vrtičkar je dober vrtičkar, ne glede na to, na kakšen
način pridelovanja zelenjave se
odloči. Tudi sam uporabljam
določena načela različnih vej
vrtnarjenja. Prav je, da smo
napredni in da sledimo stroki.
Tudi jaz se spreminjam. Dosleden pa sem glede varstva
rastlin, ker sem pristaš ekološkega načina zaščite in varstva
rastlin.«

Paradižnik je
»svet«
Kot strokovnjak na področju
vrtnarjenja se Špehar srečuje
z najrazličnejšimi vprašanji
in dvomi vrtičkarjev. Katero
je tisto vprašanje, ki se najpogosteje pojavi na dnevnem
redu? Odgovor je enostaven:
to so vprašanja o paradižniku,
in sicer so povezana s krompirjevo plesnijo, s pomanjkanjem kalcija in kalija. »Izguba
paradižnika nas boli kot izguba treh prstov na eni roki. Če
je leto toplo, ni nobenih težav,
če je mokro, vrtičkarji konec
julija ostanejo brez paradižnika. Moji nasveti so: upoštevajte sadilne razdalje, to je 50 do
60 centimetrov med sadikami,
da je bolj zračno, redno trgajte
zalistnike, v vmesni prostor pa
lahko posadite solato, ob robu
baziliko. Približno 40 centime-

»Vrtičkanje je tudi oblika terapije. Tam
se sprostimo. Vrt naj bo prostor za druženje.«
glede vzgoje rastlin dokaj izobražen. »Je samosvoj. Ostaja
zvest tradiciji, nekaj prostora
dopušča tudi novostim. A
počasi vendarle napreduje.«

trov od paradižnika posejte nizek fižol, da bo greda bistveno
bolj pisana.«
To je eden od nasvetov, ki
jih boste deležni v Zelenem
svetu. Prej ko boste tudi vi
postali del tega sveta, prej
boste po elektronski pošti in
s pomočjo FB-objav deležni
tudi vseh ostalih nasvetov, ki
bodo objavljeni prav takrat, ko
jih boste potrebovali.
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