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URBANO VRTNARJENJE

Besedilo in fotografije:
Davor Špehar, Zeleni svet

Stebričasto sadje 
nas razveseli z lepim 
pridelkom 

Odlična novica je, da lahko 
v visoke grede in posode sadi-
mo tudi sadne sorte. Za urba-
ne nasade v posodah in visokih 
gredah izbiramo stebričaste in 

UŽITNE RASTLINE
za lonce in visoke grede

Zdravje v modrih 
plodovih ameriških 
borovnic

 Če ste ljubitelj borovnic, ni-
kakor ne pozabite v lonce in vi-
soke grede posaditi tudi ameri-
ških borovnic. Izberite sorte, ki 
so po rasti nizke in kompaktne, 
tako pa boste razveselili tudi 
mestne otroke, ki zelo radi na-
birajo borovnice. Posebnost so 
sorte ameriških borovnic, ki so 
primerne za sajenje tako v lon-
ce, kot v večja korita in visoke 
grede.

Sorta ameriške borovnice 
Top hat sodi med najnižje sor-
te ameriških borovnic, ki do-
seže višino 60 cm. Zori od za-
četka junija do sredine julija. 
Sorta Northblue rodi debelejše 
plodove, ki dosegajo povprečje 
premera 15–18 mm. Rodi juli-
ja in avgusta. Poznamo še po-

Ko delamo zasaditvene načrte, imamo 
predvsem v urbanem okolju pogosto v mislih 
tudi sajenje v visoke grede in posode. Pri tem 
se seveda poleg same razporeditve rastlin 
postavi tudi vprašanje, kaj bo zares v takih, bolj 
omejenih pogojih uspešno uspevalo. Da vam 
bo pri izbiranju malce lažje, predstavljam sorte, 
ki so se v naši visoki gredi in posodah dobro 
obnesle, zato jih z veseljem priporočam tudi 
drugim ljubiteljem vrtnarjenja.

proti boleznim odporne sorte 
jablan in češenj, lepo pa pone-
kod uspevajo tudi stebričaste 
sorte hrušk in sliv. Stebričaste 
sorte so cepljene na podlage, ki 
so primerne za omejene povr-
šine. Če je posoda oz. visoka 
greda dovolj prostorna, bomo 

ob primerni oskrbi tako tudi v 
urbanih kotičkih lahko obrali 
dovolj visok in kakovosten pri-
delek.

Posoda naj ima volumen vsaj 
50 litrov ali več. Večja je 
posoda, lažje se bo rastli-
na prilagodila urbanemu 
prostoru. Priporočljivo je 
tudi, da je posoda svetle 
barve in iz naravnih ma-
terialov, ki se ne pregreva-
jo tako hitro kot plastični 
lonci in posode.

Stebričaste češnje, jablane 
in hruške v skupinah sadimo 
tudi v visoke grede. Tako lah-
ko skupaj posadimo dve do tri 
rastline iste sadne vrste. Za sa-
jenje stebričastih jablan so pri-
merne tudi visoke grede, ki so 
široke in visoke 1 m. Okrog 
stebričastega sadnega drevja v 
posodah in visokih gredah lah-
ko posadite tudi druge cvetoče 
rastline in tako popestrite celo-
tno zasaditev. Zgodaj spomladi 
lahko cvetijo narcise in primu-
le. Poleti se navzdol lepo raz-
rašča kapucinka, ki ima tudi 
užitne cvetove. Ob sadju se bo 
dobro počutil tudi pelin. Dno 
visoke grede ali posode je tre-
ba urediti tako, da voda odteka. 
Za drenažo uporabite stiropor 
ali glinopor. Tako posoda za 
premikanje ne bo pretežka.

Njami, jagode!

 V lonce in korita sadimo tudi 
jagode, pri tem pa pazimo, da 
imajo dovolj prostora, da se 
bodo lahko dobro ukoreninile 
in imele dovolj hranil ter vlage. 
Najpogosteje se odločamo za 
mesečne ali večkrat rodne sorte 
jagod, kjer prvi pridelek obira-
mo tekoče leto. Sorta mesečne 
(večkrat rodne) jagode Albion 
je preizkušena in aromatična 
sorta. Rodi od konca maja do 
jeseni. Ta sorta je primerna za 
vrtne grede, korita in visoke 
grede. Plodovi so zelo debeli.

Sorta mesečne (večkrat ro-
dne) jagode San Andreas se hi-
tro prilagodi vsakim razmeram 
in povsod daje dober pridelek. 
Viseče jagode v večji posodi 
lahko kombiniramo z ananaso-
vim žajbljem, baziliko in para-
dižnikom, ki se razrašča v vi-
šino.

Sorta mesečne jagode 

posajena v lonec.

Stebričasta sorta jablan.

Kompaktne 
sorte 

ameriške 
borovnice 

v loncu. Ob 
robu lonca 

je posajena 
ameriška 
brusnica.

letni sorti Chipewa, ki je višje 
rasti, in North Country. Lo-
nec za sajenje naj bo iz mate-
riala, ki zdrži zimski mraz. Za 
sajenje uporabimo kakovostne 
substrate za sajenje ameriških 
borovnic. Za zastirko po saje-
nju uporabljamo žaganje iglav-
cev, ki skrbi za enakomerno 
vlažnost in kislost zemlje. Prvo 
leto po sajenju sadikam pobere-
mo prve cvetove in tako poskr-
bimo, da se bo rastlina v prvem 
letu močno razrasla.

Solata in druge 
vrtnine na visoki 
gredi v zgodnjem 
spomladanskem času 

Zgodaj spomladi v visoke 
grede posadite tudi vrtnine in 
zelišča, ki so na voljo v vrtnari-
jah. Prve vrtnine, ki jih sejemo 
in sadimo so solata, redkvica, 
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rukola in vrtna kreša. Pridelek 
solate in drugih vrtnin bo hi-
trejši, če posežemo po sadikah. 
Sejemo običajno vrtno krešo, 
rukolo in redkvico. Priporo-
čamo, da med vmesne prosto-
re solate sejete redkvico, krešo, 
rukolo in posadite druga zeli-
šča, ki so priporočena kot dobri 
sosedje ali koristne rastline.

Tumblig Tom, ki ima rdeče ali 
rumene plodove. Ta sorta niz-
kega paradižnika doseže višino 
40 cm in jo še posebno obožu-
jejo urbani vrtnarji. Nizek pa-
radižnik je bogato obdarjen s 
plodovi. Sadimo ga 50 cm na-
razen, saj se razrašča zelo bujno 
in grmasto. Zalistnikov pri tej 

Visoka greda naj ne bo niko-
li prazna, saj lahko vedno zno-
va, ko eno vrtnino poberete, že 
sejete in posadite nove rastline. 
V primeru, da zgodaj spomladi 
posejemo redkvico in sadimo 
solato, ju do maja že pojemo. 
Kmalu lahko za temi vrtninami 
v visoko gredo podadimo nizek 
paradižnik, ki ga lahko kombi-
niramo z nizkim stročjim fižo-
lom. V septembru na to mesto 
sadimo špinačo in druge zim-
ske vrtnine. Tudi tukaj pazimo 
na kolobar in to tako, da izme-
nično sadimo rastline z različ-
nimi užitnimi deli.

V visokih gredah lahko vzgo-
jite tudi drugo listnato zelenja-
vo za sprotno rezanje. Tako si 
lahko v poznejšem spomla-
danskem času vzgojite veliko 
domače špinače, blitve, azij-
ske listne zelenjave in radiča 
za rezanje. V primeru pozebe 
na visoko gredo namestite loke 
in vrtnine pokrijete s kopreno. 
Po pobiranju zgodnje spomla-
danskih vrtnin, lahko na viso-
ko gredo ali v posode na prazna 
mesta posadite kompaktne bal-
konske paradižnike v kombi-
naciji s solato, baziliko in dru-
gimi primernimi vrtninami.

Med nizkimi sortami boste 
zagotovo navdušeni nad sorto 

Solata v visoki gredi. V vmesni 

prostor je posejana redkvica.

Debeli gomolji sladkega 

krompirja iz visoke grede.

Visoka greda maja. 
Balkonski paradižnik v 

kombinaciji s solato, ki smo 
jo že skoraj pojedli. 

sorti ni treba obtrgovati, tako 
pa ne zahteva nobene posebne 
oskrbe. Poskrbeti je treba samo 
za redno zalivanje, še posebno 
v poletnem času, ko včasih po-
trebuje zalivanje tudi dvakrat 
na dan. Še posebno žejen je v 
času zorenja. Visoka greda se 
obnaša kot velika posoda in ra-
stline lahko hitro utrpijo sušo, 
če ne poskrbimo za namakanje.

 
Odlično uspeva tudi 
sladki kompir 

Kot zanimivost omenjam še 
sladki krompir ali batato, ki 

nas je z velikimi gomolji v vi-
soki gredi zelo presenetil. Ve-
like gomolje smo izkopali v po-
znem jesenskem času. Sladki 
krompir poznamo kot okrasno 
strukturno rastlino v sklopu 
balkonskih zasaditev. Kot vr-
tnino ga samostojno gojimo v 
loncih, koritih in visokih gre-
dah. Zelo radi ga imajo otroci, 
saj iz njega pripravimo okusne 
jedi. Je toplotno zahtevna vr-

tnina, ki jo na vrt presajamo 
šele po ledenih možeh. Običaj-
no to sovpada z obdobjem po 
15. maju. Sadimo ga vse do po-
lovice junija, kjer se zemlja po-
zneje ogreje na primerno tem-
peraturo. Za rast in razvoj po-
trebuje sončne in tople dni. Vi-
soko gredo temeljito zrahljamo 
v globino. Založno pognojimo 
z gnojili, ki so namenjena za 
gnojenje krompirja ali paradi-
žnika (briketiran konjski gnoj). 
Uporabimo tudi domač ali ku-
pljen kompost. Za kakovostne 
gomolje potrebuje kar močno 
pognojeno zemljo.


