NAVODILA ZA UPORABO VRTNIH KART®
1. IZBIRA VRTNIN 



Vrtne karte® pregledamo in razporedimo na dva kupa. Na prvega položimo tiste rastline, ki jih imamo radi ,in nekaj novih, ki bi jih radi preizkusili. Gojimo predvsem tiste, ki jih nameravamo pojesti. Na drugem kupu naj ostanejo
rastline , ki jih ne bomo gojili, zato jih pospravimo nazaj v škatlo, da se nam ne pomešajo.

2. RAZVRSTITEV PO SORODNOSTI
Vrtne karte® s prvega kupa združujemo v kupčke po barvi. Vrtne karte® enake barve predstavljajo rastline iz iste
družine. Izjema so karte rdeče barve, ki predstavljajo preostale rastline; izmed teh sta sorodnika samo sončnica in
topinambur. Poznavanje sorodnosti je zelo pomembno, saj imajo rastline iz iste družine približno enake zahteve po
hranilih, podobne bolezni in škodljivce, zato niso dobri sosedje in ne smejo več let rasti na istem prostoru.

3. RAZVRSTITEV PO PORABI HRANIL IN ZDRUŽEVANJE V POLJINE
Različne rastline imajo različne potrebe po hranilih. Simboli gnoja na hrbtni strani Vrtnih kart® nam prikazujejo potrebe rastlin po hranilih.
Vse Vrtne karte® s simbolom

zberemo na prvi kup – 1. poljina.

Vse Vrtne karte® s simbolom

zberemo na drugi kup – 2. poljina.

Vse Vrtne karte® s simbolom

zberemo na tretji kup – 3. poljina.

Poljina združuje gredice (njive), ki so enako pognojene. Najbolj pognojene so gredice v prvi poljini in najmanj v tretji.
Z razporeditvijo kart po simbolih gnoja
,
,
smo Vrtne karte® razporedili na tri poljine. Če sta na karti dva
simbola gnoja, lahko rastlino uvrstimo na dve različni poljini. Bujnejše in poznejše sorte uvrstimo na poljino, ki je
bolj pognojena. Če na tej poljini zmanjka prostora, rastlino lahko uvrstimo tudi na nižjo poljino in jo po potrebi dognojimo.

4. RAZPOREDITEV NA NAČRTU GREDIC
Gredice na risbi svojega vrta oštevilčimo s številko poljine (1 ali 2 ali 3).
Vrtne karte® s simbolom
razporedimo na gredice, ki bodo najbolj pognojene. Rastline, predstavljene na
teh kartah, bodo rasle na 1. poljini.
Vrtne karte® s simbolom
razporedimo na gredice, ki so bile pognojene lani. Rastline, predstavljene na
teh kartah, bodo rasle na 2. poljini.
Vrtne karte® s simbolom
razporedimo po gredicah, ki že dve leti niso bile pognojene z organskimi gnojili.
Rastline, predstavljene na teh kartah, bodo rasle na 3. poljini.
Mnoge rastline rastejo krajši čas in zato ne potrebujejo svoje gredice celo leto. Zato so lahko predposevek zelenjadnic, ki jih sadimo šele sredi maja. Tako na primer pred paradižnikom, papriko in bučami na isto gredico posejemo ali posadimo kolerabice, solate, redkvice. Za zgodnjimi zelenjadnicami, kot sta grah in krompir, pa lahko kot
naknadni posevek posejemo radiče, endivije, motovilec, repo, črno redkev …
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5. RAZPOREDITEV NA POSAMEZNI GREDICI
Vrtne karte® razporedimo na vsaki gredici po vrsticah. Poskušajmo jih razporediti tako, da v sosednji vrstici niso
rastline iz iste družine – torej karte enake barve, lahko pa si sledijo vzdolžno v isti vrstici.
Ko smo z razporeditvijo zadovoljni, jo prerišimo na načrt vrta. Pri tem bodimo posebej pozorni na potrebne sadilne
razdalje, ki so označene v levem spodnjem kotu Vrtnih kart®. Rastline, ki potrebujejo veliko prostora in rastejo počasi, kombinirajmo s tistimi, ki jih bomo do takrat lahko že pobirali. Kombiniramo tudi nizke rastline z visokimi. Namig je dosegljiv na www.pridelaj.si.

6. NAČRT SETVE ALI VZGOJE SADIK
Vrtne karte® razporedimo po času setve. Karte polagamo drugo preko druge tako, da se prekrivajo in vidimo samo
ime rastline in časovnico. Odločimo se, ali bomo vse rastline sejali ali pa bomo kombinirali setev in sadike. S prakso ugotovimo, katere pridelke je v naših razmerah možno pobirati celo pozimi ali zgodaj spomladi in katere moramo posejati pred odhodom na dopust, da bomo jeseni imeli kaj shranjevati.

7. PRIPRAVA TAL
Zemljo pripravimo glede na potrebe po hranilih.
1. poljina – pognojimo jo z dobro uležanim hlevskim gnojem. Tukaj bodo rasle zelenjadnice, ki potrebujejo
največ hranil.
2. poljina – je bila pognojena prejšnje leto. Po potrebi dognojimo z zrelim kompostom ali ga dodamo ob
sajenju sadik. Tukaj bodo rasle zelenjadnice, ki potrebujejo srednje založena tla.
3. poljina – je bila pognojena pred dvema letoma. Zemljo samo zrahljamo z vilami. Tukaj bodo rasle zelenjadnice, ki so najbolj skromne ali so sposobne same vezati dušik.

8. SAJENJE IN SEJANJE NA VRTU
Ob razporejanju zelenjadnic na vrt moramo včasih sprejemati kompromise. Največkrat sejemo in sadimo rastline
tako, da najprej upoštevamo njihove potrebe po hranilih, zatem sorodnost in nazadnje dobre sosede.
Latinska imena bodo v pomoč tudi pri nakupih v tujini ali na spletu.

9. LASTNA PRAKSA IN TEČAJI V MREŽI PRIDELAJ.SI
Veselimo se nadaljnjega sodelovanja na delavnicah in predavanjih. Na spletni strani www.pridelaj.si bomo
redno objavljali urnik delavnic in predavanj ter ekskurzij.
Vabimo vas, da nam pošljete fotografije z vašega vrta in vas samih pri delu na vrtu na naslov
pridelaj.si@gmail.com.
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