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Visoka greda ni samo za zelenjavo
Predstavljamo vam inovativne rešitve za zasaditev visoke grede na vrtu, terasi ali v atriju. Poleg idej za 
kombinacije zasaditev skozi vse leto boste izvedeli tudi, kako poskrbite za zdravje rastlin.

Z emljo vsako leto zamenjamo. Najbolje je, da kupi-
mo zemljo, ki je namenjena prav za polnitev viso-
ke grede. Pred sajenjem celotno gredo pognojimo 

s polovičnim odmerkom organskega gnojila. To naredi-
mo zato, ker solate in rukole ni treba močno gnojiti. 
Tako je gnojilo v granulah rastlinam dostopno že po 
dobrem tednu dni. Kompost večinoma kombiniramo s 
konjskim gnojem v obliki pelet in ga uporabimo na 
vrtnih gredicah in v rastlinjaku za gnojenje zelja, cveta-
če, ohrovta, paradižnika, bučk, paprike in drugih plo-
dovk. Visoko gredo vedno zalijemo po vsej površini. 
Vodi za zalivanje pa občasno dodamo tekoče organsko 
gnojilo, ki okrepi sadike takoj po sajenju in v času bujne 
rasti. V primeru sušne pomladi tako zemlja v okolici 
rastlin ne bo »kradla« vode, ki je namenjena sadikam. 
Bolje se bodo razvijale tudi sadike, ki bodo imele dovolj 
hranil takoj po sajenju. Treba je vedeti, da so sadike ta-
koj po sajenju ali setvi najbolj občutljive za pomanjkanje 
vode. Zato jih vsaj prvih 14 dni skrbno zalivamo. Rastli-
ne v visoki gredi bodo bolj zdrave kot na vrtu. V mokrih 
letih so še posebno dobrodošle, ker se hitro sušijo, voda 
ne zastaja v zgornjih plasteh tal in območju korenin.

Sadimo ali sejemo vse leto
Na visoki gredi kombiniramo vrtnine, ki na njej ostane-
jo dalj časa s tistimi, ki jih hitreje poberemo. Tako na 
majhni površini pridelamo več vrtnin, manj je tudi za-
livanja, ker bodo hitro rastoče rastline hitro pokrile tla. 
V marcu sadimo sadike solate, med vrste solate pa seje-
mo rukolo. Lahko poskusimo tudi s setvijo vrtne kreše 
ali redkvice. Pridelek bo hitrejši, če ga bomo pokrivali z 
vrtno tkanino in sadili solato iz sadik. Odlična je tudi 
barvita kombinacija s čebulo, blitvo in solato. Med zelje, 
cvetačo, ohrovt, brokoli in druge kapusnice lahko seje-
mo grah, nizki fižol, lečo, čičeriko in druge stročnice, ki 
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jih z visoke grede poberemo še pred glavnim pridelkom. 
V maju lahko med paradižnik sadimo solato, čez poletje 
na prazen prostor sejemo novozelandsko špinačo, konec 
poletja tudi motovilec. V jesenskem času lahko sejemo 
še špinačo, sadimo blitvo, jesenski česen. Ne pozabimo 
tudi na setev zimske solate in drugih jesenskih vrtnin.
V visoko gredo je vsekakor priporočljivo saditi tudi ja-
gode ter nizke sorte malin, robid, ki so primerne za go-
jenje na balkonih in terasah. Poskusimo lahko tudi z 
aronijo, jagodo haskap, ribezom, kosmuljami, josto in 
drugim nižjim jagodičjem. V visoko gredo lahko posa-
dimo tudi miniaturno sadno drevje in stebričasto sadje. 
Priporočljivo je, da posadimo še različne cvetlice in ze-
lišča. Poskusimo lahko tudi z nizkimi vrtnicami in siv-
ko, ki nam polepšajo poletne dni. Privoščimo si tudi ka-
tero drugo žlahtno cvetlico.
Visoka greda omogoča lahkotno vrtnarjenje tistim, ki 
imajo težave s sklanjanjem. Tako vrtnarjenje še v visoki 
starosti ni ovira, saj izboljša kakovost tretjega življenj-
skega obdobja. Priporočljivo je, da januarja in februarja 
postavimo visoko gredo in začnemo že marca vrtnariti 
na inovativen način.

Davor Špehar, Zeleni svet

Visoko gredo na vrtni zelenici obdaja mini sadni vrt


