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Vrtna pot in predlogi 

Ko se spomladi odpravimo na vrt, se nam pogosto postavi 
vprašanje, kaj bi lahko naredili, da bi videz svojega zelenega raja 
malenkost osvežili in glede na pretekle izkušnje še izboljšali njegovo 
funkcionalnost. Ureditev vrtne poti zagotovo spada med pravilne 
odgovore in tega izziva sem se s pomočjo svojih dveh otrok lotil 
tudi sam. Navdušen sem bil, s kakšnim veseljem sta sodelovala, 
kot boste videli, pa je naš podvig tudi zelo lepo uspel. Morda bo to 
navdih, da še pred sezono svoj vrtiček še polepšate in ga naredite še 
bolj dostopnega?

za zasaditev prvih gredic
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Začetki oblikovanja vrtnih poti 
na domačem vrtu

Oblikovanje poti spada med prva pomla-
danska opravila. Včasih lahko pot naredi-
mo brez večjih drugih posegov v vrt, včasih 
pa gre za obsežnejši projekt, ki bo zahteval 
tudi, da presadimo nekatere rastline, saj te 
morda ne bodo več v skladu z novo podobo 
vrta. Če se boste lotili tega, imejte v mislih, 
da trajne rastline vedno presajamo s kore-
ninsko grudo. 

Z otrokoma smo se odločili, da bomo 
oblikovali vijugasto vrtno potko. Pri tem 
smo si, ne boste verjeli, pomagali kar s cev-
jo, ki jo na vrtu uporabljamo za zalivanje. 
Ker je zalivalna cev dovolj prožna, smo 
lahko izrisali želene krivulje in tako nare-
dili prvi korak našega podviga.

Po tem, ko je bila želena oblika zasno-
vana, smo z lopato odstranili odvečno ze-
mljo. V resnici to ni preveč težaško delo, saj 
odstranimo le toliko zemlje, da višina od-
stranjene plasti ustreza višini vrtne obro-
be. Sledili so fina dela in planiranje, kar sta 
poskušala nadobudno urediti kar otroka 
sama z grabljami za zemljo. Na to površi-
no sem se namenil položiti filc (lahko tudi 
kakšno drugo tkanino, ki je prepustna za 
vodo), a še pred tem smo morali natančno 
populiti plevel. Smejal sem se ob natanč-
nosti svojih dveh mladih vrtnarjev – plevel 
sta videla veliko bolje od mene in do zadnje 
bilke populila vse, kar jima je prišlo na pot. 
Ta natančnost je sicer še posebno pomemb-
na ob robu vrtne obrobe. Tam za ta namen 
uporabimo kar poseben nož za plevel, ki 
ima čvrsto konico in se ne zlomi pri od-
stranjevanju plevela v trdih tleh. V mojem 
primeru sta otroka odstranila ves plevel, ki 
bi se lahko razraščal ob robu rastlinjaka in 
robu vrtne poti. 

Ko smo plevel končno odstranili, smo 
uredili še rob poti, da je bila vrtna obro-
ba ustrezno postavljena in je sledila smeri, 
ki smo jo predhodno začrtali z vrtno cevjo. 
Tako smo poskrbeli, da bo vrt lepo pove-
zan s trato, cvetočo gredico trajnic, enole-
tnic ali z mešano gredo, ki jo bodo krasile 
grmovnice.

Pri vrtnarskih delih uživa vsa 
družina

Otroka sta bila navdušena nad nasle-
dnjim, »mojstrskim« opravilom – pot smo 
utrdili s pravim valjarjem. Če bi bila po-
vršina manjša, bi si lahko pomagali tudi z 
desko, ki bi jo položili na tla in jo s svojo 
težo pritisnili v tla. 

Na utrjeno pot smo nato položili še filc. 
Pazil sem, da je bila širina filca, katerega 
namen je, da bo preprečil mešanje peska in 
lubja z zemljo, nekoliko večja od same poti. 
Ko smo filc položili, smo obrobe odrezali. 
Filc bo tako na področju vrtne poti prepre-
čeval tudi razraščanje plevela. 

Zdaj je na vrsto prišla še obroba za vrtno 
pot. Material, ki ga izberemo za ta namen, 
je vedno odvisen od želja vsakega posame-
znika. Zame je najpomembnejše merilo 
trajnost materiala. Les običajno propade v 
3 do 5 letih, plastične obrobe pogosto po-
kajo in se lomijo … Izbral sem obrobo iz 
reciklirane gume, ki se brez težav oblikuje, 
zvija in je naravnega videza. Sin Robert je 
pri postavitvi te obrobe v vrtu zelo užival in 
pokazal pravi talent za gradbena dela. Pre-
pričan sem, da bo tako vrtna obroba služi-
la svojemu namenu še vrsto let. Če boste 
tudi vi izbrali obrobo iz reciklirane gume, 
še podatek, kje jo lahko kupite – videl sem 
jo v vseh bolje založenih vrtnih centrih. 

Otroka sta pot želela zasuti z belim pe-
skom, ki pa je precej delikaten in bolj pri-
meren za trajne, bolj čiste vrtne poti. Sam 
za vrtne poti raje izberem lesne sekance ali 
lubje ter tako dosežem, da je vrtna pot vi-
deti bolj naravna. Tudi zemlja, ki lahko za-
ide na pot ob pripravi gredic, poti ne uma-
že tako, kot v primeru uporabe peska. A 

zakaj bi komplicirali? Na »njuni« potki sem 
želji mladih mojstrov ugodil in z velikim 
veseljem smo opravili še zadnji korak.

Vam je naša vrtna pot všeč? Morda 
pa lahko tudi vi z nami delite svoje? 
Fotografije pošljite na e-pošto našega 
uredništva na zeleniraj@media24.si.

Aktualno: ne pozabite na prve 
setve in sajenje na zelenjavnem 
vrtu

Da urbani vrtičkarji ne boste zamudili 
sejanja kakšne pomembne vrste zelenjave, 
naj vas na koncu spomnim še na aktualne 
setve. Sam prisegam na mešane posevke, ki 
so dobrodošli na vsaki vrtni gredici. Med 
glavnati ohrovt lahko posadimo solato, ob 
robu pa nizek fižol. Tako bo gredica hitro 

pokrita z rastlinami in bomo posnemali 
razmere iz narave, saj tam rastejo rastline v 
prijateljskih združbah. Skupaj lahko posa-
dimo tudi sadike solate in v vmesni prostor 
sejemo redkvico. Med česen lahko v aprilu 
sejemo rdečo peso, ki z listi hitro prekrije 
tla. Idej za sonaravno vrtnarjenje je veliko. 
Predlagam, da z njimi poskusite tudi v va-
šem vrtu. 

V marcu ne pozabite še na sajenje če-
sna, čebulčka, sadik solate, zelja, cvetače in 
brokolija. Sejemo lahko tudi rukolo, vrtno 
krešo, grah, bob. Po vsakem močnejšem 
dežju ali na 10 dni priporočam okopava-
nje posajenih vrtnin. Tako boste ohranili 
rahla tla in bodo tudi vrtnine bolje uspe-
vale, manj bo tudi plevela. To je posebno 
pomembno v začetku rasti, da tla niso pre-
več zbita. Pozneje bodo rastline v mešanih 
posevkih prekrila tla in preprečevala dežju 
zbijanje tal, manj bo plevela.

Sadike po setvi tudi redno zalivamo, ker 
so občutljive za pomanjkanje vlage. Zastir-
ka spomladi lahko ob večjih količinah dež-
ja postane nekoliko težavna, saj prihaja do 
zastajanja vode. To je še posebno težavno 
v težkih ilovnatih tleh in ravnih gredicah 
brez naklona. 

Od začetka do sredine marca opravimo 
tudi setev za sadike paradižnika.

Pohodne površine na vrtu so lahko 
različnih oblik. 

Pogled na urejeno vrtno pot 

Robert uživa v postavitvi obrob iz reciklirane gume.

Ustvarjanje 
vrtne poti 
okrepi 
odnose v 
družini. 

Ne pozabite 
na redno 

okopavanje 
po setvah 
in sajenju 

vrtnin.

Na vrtnih 
gredah bolj 
priporočam 

uporabo 
lesnih 

sekancev.

Razraščane mešanega posevka v 
pomladanskem času 
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