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Zeliščna spirala
Oblika spirale je oblikovni element, ki se v številnih kulturah vedno znova 
pojavlja v umetnosti in arhitekturi. Tudi v naravi srečamo spiralo v številnih 
različnih oblikah: v podobi zvitih listov, vitic, semenskih glavic na cvetnicah, 
namestitvah listov, polžjih hišicah vrste brodnikov itd. Spiralne oblike lahko 
spoznamo tudi v premikanju, kot je tok tople vlažne zračne gmote v središču 
vrtinca, in v astronomiji kot kopičenje materije v galaksijah. Navsezadnje opa-
zujemo vodo, ki teče v kad v spiralnem vrtincu, in opazimo: spirala je struktura, 
ki nas nenehno spremlja povsod – v majhnem in velikem – vse do celične 
ravni. To je lahko razlog za to, da oblika zeliščne spirale še posebej očara šte-
vilne ljudi. 

Mikroklima
Iz spiralne oblike nastanejo naslednja mikroklimatska mesta: vrh spirale zavza-
me osrednji položaj. Tu je tudi najbolj sončno, suho in izpostavljeno mesto. Ta 
tri dejstva se pokažejo že iz oblike, ne glede na to, kakšen zemeljski material 
uporabimo. Sončno sevanje je optimalno, padavinske vode lahko zaradi struk-
ture takoj odtečejo, vrh spirale je najbolj izpostavljen vremenskim razmeram 
– nanj najmočneje vplivata veter in zmrzal. 

Na temelju spirale najdemo najboljša zavarovana in uravnotežena rastišča: 
mikroklimo lahko tu primerjamo s pogoji na kamnitem suhem zidu ali na hišni 
steni. Dvignjena struktura v ozadju varuje pred izsušitvijo zaradi vetra, pred 
skrajnimi vremenskimi vplivi, skladišči toploto in vlago.

Z nekaj sposobnosti vživljanja si lahko vsak predstavlja: Kakšni pogoji so na 
vzpetini v primerjavi s skalno polico? Kako se počutimo spomladi/pozimi na 
vrhu gore ali niše? Katera rastišča bi poiskali pri močnem vetru? 

Samo vživeti se moramo v te situacije, potem je sistem zelo logičen in ga pre-
prosto dojamemo. 

Zeliščne spiralne grede lahko zgradimo v različnih velikostih in izvedbah: 
od majhnih s tremi metri premera do velike zeliščne spiralne grede, po kateri 
lahko hodimo, ker vodi po njej pot do vrha. Čim večja in višja je spiralna greda, 
toliko večji je seveda učinek mikroklime. Medtem ko ima meter visoka zeliščna 
spiralna greda komaj kaj sončnih in senčnih predelov, so lahko 2 metra visoke 
zeliščne spiralne grede, po katerih lahko hodimo, že veliko močnejša mikrokli-
matsko ločena in raznolika rastišča. 

Obstajajo različne možnosti gradnje zeliščnih spiralnih gred. Najbolj razšir-
jene so zeliščne spiralne grede, ki so postavljene podobno kot kamniti suhi 
zidovi. Pri tem spiralno gredo postavimo na zaraslih tleh in jo med gradnjo po-
stopoma polnimo z zemljo. Ker je ta način gradnje najbolj običajen, ga bomo 
postopoma pojasnili v nadaljevanju.

Zeliščna spirala: je 
preprosta, vendar v vrtu 

še posebej privlačna.

Čim večja je spiralna 
greda, toliko izraziteje 

se razvijejo različna 
mikroklimatska področja.

Spiralna greda iz suhega 
zidu ima lepo obliko, 

vendar je potratna.
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Navodila za gradnjo zeliščne spirale iz kamnitega zidu 
1. Material (kamni, zemlja in humus): Velikost in sestava kamna je stvar 

okusa. Z malo bolj oglatimi kamni vsekakor laže zgradimo kamnit zid kot 
z okroglimi. Količina materiala, ki ga potrebujemo, je odvisna od velikosti 
spiralne grede. Kako izračunamo potrebno količino, opisujemo v poglavju 
»Načrtovanje – izračun mer«. 

2. Označitev osnovne površine: Da dobimo lepo zavito osnovno površino, 
je najbolje privezati vrv na kos lesa in zabiti les v tla načrtovanega sredi-
šča spirale. Vrv mora meriti 20 centimetrov več kot želeni premer spirale. 
Teh dodatnih 20 centimetrov bo na koncu gradnje segalo čez kamniti zid 
spirale. Tako je na temelju okrog zeliščne spiralne grede na voljo dodaten 
prostor, kjer so idealni pogoji za sajenje: rastline, ki rastejo na podlagi, naj-
bolj izkoristijo učinek skladiščenja toplote in zaščite. Če tega rastišča ne 
uporabljamo za sajenje, izpolnjuje kamniti zid namesto praktične funkcije 
predvsem estetsko. Osnovno površino lahko za orientacijo označimo s pe-
skom ali nekaj kamenja. 

3. Izkop osnovne površine: Rušo in humus snamemo z osnovne površine. 
Humus je vrhnja, biološko najbolj dejavna plast zemlje in jo po temnejši 
barvi jasno razlikujemo od naslednje plasti zemlje, ki ima manj hranilnih 
snovi in več kamnov. Rušo in humus shranimo ločeno, saj ju bomo potem 
uporabili na različnih mestih.

Določimo osnovno površino in jo 
izkopljemo.
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4. Če izhajamo z južne strani, moramo obliko spirale zgraditi s kamni in jo 
postopoma zapolniti z zemljo. Kamne z majhnim nagibom zložimo v 
skladovnico in jo z zunanje strani takoj zapolnimo z zemljo (to pomeni, da 
ne zgradimo prosto stoječega zidu niti ga ne zasujemo šele na koncu).

5. Material za vnos v spiralno gredo: V notranjost spiralne grede lahko 
vgradimo zemljo (podtalje) z malo hranilnimi snovmi. V to zemljo lahko ve-
dno vkopljemo tudi rušo, vendar jo moramo obrniti s koreninami navzgor, 
saj s tem zagotovimo, da bo strohnela in ne bo spet pognala. Če imamo 
glineno opeko ali drug neoporečen gradbeni material, ga tudi lahko brez 
pomislekov vgradimo v spiralno gredo. Pri tem moramo paziti na stabil-
nost kamnitega zidu (velike drobce po možnosti razdrobimo s kovalnim 
kladivom in jih, odvisno od materiala, zmešamo z zemljo). Polnilo prilago-

Če smo odstranili osnovno 
površino in je material pripravljen, 

lahko začnemo gradnjo.

Levo: gradnja kamnitega zidu na zaraščenih tleh, desno: kamne zasujemo z zemljo.



Oblikovne možnosti 113

dimo razmeram v tleh. Pri težkih tleh (ilovica, glinena ilovica) je koristno 
vkopati grob kamniti material, prod ali pesek, da sredozemskim in vsem 
drugim zeliščem, ki potrebujejo prepustna tla, omogočimo dobro rastišče. 
Na srednjih in lahkih tleh shajamo tudi brez teh dodatkov in zgradimo spi-
ralo le z zemljo. 

Spirala počasi raste v višino.
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6. Nanos humusa: Zadnja oziroma zgornja plast, ki jo nasujemo na spiral-
no gredo, je humus. Sami se lahko odločimo, ali humus kot zgornjo plast 
na spiralo nanesemo enakomerno ali ustvarimo različna humozna rasti-
šča. Če imamo na voljo dovolj humusa, ga je pametno razporediti po celi 
spiralni gredi. Pri gnojenju s humusom se nam ni treba bati, da bi gnojili 
preveč. Z nanosom humozne zemlje olajšamo zeliščem priraščanje in jim 
zagotovimo preskrbo s hrano v fazi priraščanja. Tudi predel okoli zeliščne 
spiralne grede, ki smo ga dodatno odkopali, zapolnimo s humusom. S ka-
mnitim zidom in položajem ob vznožju spirale to rastišče učinkuje kot hišni 
zid. Tu lahko odlično prezimijo zelišča, ki so občutljiva na mraz. Pri nasadu 
na podlagi pa moramo paziti, da rastline z rastjo ne zaprejo dostopa do 
notranjega dela spirale. Večletni grmičasti rožmarin potrebuje na primer 

Kot zgornjo plast nanesemo 
humus. Tudi zunanji jarek okrog 

spirale napolnimo s humusom.

Z gradnjo kamnitega zidu na 
zaraščenih tleh nastane zelo 

lepa oblika. Vsekakor nekateri 
kamni izginejo tudi v tleh.
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veliko prostora, zato moramo vmes pustiti luknje in po možnosti namestiti 
stopne kamne.

7. Vnos komposta (po želji): Če sadimo zelišča, ki imajo posebne potrebe po 
hranilnih snoveh, lahko malo komposta vnesemo na izbrana mesta.

8. Mulčenje in sajenje: Sistematično zgrajena zeliščna spiralna greda vsebu-
je kamnit zid, katerega podlaga stoji na naravnih tleh (in ne na nasutih). Ta 
stabilna podlaga omogoča trajno lepo oblikovano gradnjo spiralne grede, 
saj se naravna tla ne posedajo tako kot nasuta. Če se vnesena zemlja ali hu-
mus v spiralni gredi sčasoma nekoliko posede, ju lahko preprosto vnesemo 
še nekaj. Pomanjkljivost te gradnje je vsekakor, da številni kamni »izginejo« 
v notranjosti spiralne grede in da gradnja zahteva sorazmerno veliko časa 
in dela. Kdor želi vložiti manj časa in kamnov, se lahko odloči za drugo vrsto 
gradnje, ki jo imenujemo preprosta zeliščna spiralna greda.

Kamniti zid z rastjem je zelo lep. Predvsem zunanji jarek okoli spirale je ugodno rastišče.  
Stopni kamni med rastlinami skrbijo zato, da lahko zelišča v notranjosti brez težav dosežemo. 
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Navodila za gradnjo preproste zeliščne spirale
Velika razlika med prej opisano kamnito zeliščno spiralno gredo in preprosto 
spiralno gredo je, da ima ta v središču zemljo in da kamne v sredini postavi-
mo na nasuti material. Tako je večina kamnov v vidnem območju. Gradnja 
je veliko hitrejša in lažja. Nasuti material se bo seveda sčasoma posedel. Za 
upočasnitev tega procesa moramo zemljo nekoliko zbiti ali poteptati, da 
učvrstimo obliko. Vrhnjega področja (približno zadnjih 20 centimetrov zemlje 
in humusa) nam ni treba utrjevati, ampak takoj potem, ko zgradimo spiralno 
gredo, nanj potresemo mulč in posadimo zelišča. Koraki od 1 do 3 so enaki 
kot pri gradnji spiralnih gred iz kamnitega zidu (pripravimo material, določimo 
osnovno površino in izkopljemo vrhnjo plast).

4. V središče spiralne grede nasujemo zemljo – polnilo (opisali smo ga v kora-
ku 5 – navodila za gradnjo za zeliščne spiralne grede iz kamnitega zidu). 

5. Prve kamne položimo na naravna tla in jih zasujemo z zemljo. Ko spiralna 
greda zraste v višino, kamne vkopljemo na streseni material. Da poskrbimo 
za nujno trdnost oblike, utrdimo nasuti material toliko, kot zahteva stabilna 
konstrukcija. Gre za oblikovanje z zemljo in kamni. Kamne moramo vgraditi 
tako, da ležijo stabilno in se ne majejo. Med tem delom razvijamo občutek 
za te gradbene materiale. Na isti način nadaljujemo vse do vrha spiralne 
grede. Na vrhu spirale lahko po želji vgradimo velik središčni kamen, ki je 
magnet za oči, nasujemo majhen kup zemlje ali oblikujemo rahlo nagnje-
no ravnino. 

Preprosta zeliščna spirala: 
veliko preprosteje jo je 
graditi in na njej je več 

prostora za zelišča.

Preprosto zeliščno spiralo zgradimo  
laže in z manj kamnov. Oblikovanje z 
zemljo in kamni je ustvarjalen proces.
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Korake od 6 do 8 (vkop humusa, mulčenje in sajenje) lahko izpeljemo tako, 
kot smo že opisali v navodilih za gradnjo zeliščne spiralne grede iz kamnite-
ga zidu. Humusa oziroma komposta, ki ju nasujemo v zgornjo plast, nam ni 
treba utrjevati, saj ne utrjujeta spiralne grede.

Kamne vgradimo in 
zapolnimo z zemljo tako, 
da se ne majejo.

Dokončali smo osnovno strukturo preproste zeliščne spirale. Zdaj bomo nanesli pripravljeni humus in  
bomo lahko na spirali posadili zelišča. Zato smo okoli kamnov pustili več prostega prostora. 
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Preprosto zeliščno spiralo bolj oblikujemo kot gradimo. Nastane ustvar-
jalen proces, pri katerem se učimo z zemljo in kamni oblikovati stabilno, na 
pogled ustrezno obliko. Kdor postavi po tem sistemu zeliščno spiralno gredo, 
bo kmalu ugotovil, da obstajajo še številne druge podobno narejene oblike. 
Morda je v vrtu za zemljišče bolj primeren polmesec ali pa »odprta« spirala, po 
kateri lahko hodimo. 

Prečni prerez preproste zeliščne 
spirale: na lahkih in srednjih 

tleh po naših izkušnjah ni 
treba vnašati proda in peska; 

na težkih tleh (ilovica, glinasta 
ilovica) pa je to priporočljivo.

Preprosta zeliščna spirala (z 
rastlinami in mulčem)  

na Reindlhofu
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Za zelišča naredimo več prostora: Eden od razlogov za gradnjo zeliščne 
spiralne grede je povečanje obdelovalne površine v primerjavi s položnimi 
gredami. Če hočemo površino še povečati, zeliščnih spiralnih gred ne sadimo 
le na vzporednih površinah, ampak tudi na pobočjih. Zato pustimo med ka-
mni vedno malo prostora, da lahko mednje posadimo rastline. Na teh rastiščih 
kamni najbolj uravnavajo temperaturo. Če posadimo rožmarin, žajbelj in sivko 
med kamna, v naših krajih veliko bujneje uspevajo, kot če bi rasli brez njiju. 
Takšnim rastiščem se ni pametno odreči, če si že prizadevamo postaviti ze-
liščno spiralno gredo. Pri preprosti zeliščni spiralni gredi je zelo lahko narediti 
vmesne luknje med rastlinami in pobočni nasad. 

Velikost zeliščnih spiralnih gred je lahko različna. Najpogostejše so spiralne 
grede s premerom od 2 do 3 metrov. Takšne grede lahko oskrbujemo in z 
njih nabiramo pridelke, družini pa nudijo precejšnjo količino svežih zelišč.                                                                                                   

Zeliščna spirala, na katero vodi pot 
Če imamo na voljo nekoliko več prostora, je vsekakor pametno zgraditi zeliščno 
spiralno gredo in na njej pot. Višina takšne spirale – od 2 do 2,5 metra – je 
odvisna od tega, koliko kamnov smo vstavili za utrjevanje pobočja. Na takšni 
gredi gojimo dovolj začimb, čajnih in zdravilnih zelišč, da si lahko naredimo 
veliko zimsko zalogo sušenih zelišč, likerje in tinkture ter jih velikodušno 
podarimo sorodnikom in znancem. Na gredo se lahko povzpnemo od vznožja 
do vrha, da oskrbujemo in nabiramo rastline. Posadimo jih lahko povsod, ra-
zen na poti; za sajenje uporabljamo mesta med kamni.

Vsekakor gradimo zeliščno spiralno gredo s potjo tako kot preprosto ze-
liščno spiralno gredo. Pri gradnji je zelo pametno uporabiti mini bager, kajti 
greda s potjo zahteva nekaj več kopanja. Poleg tega lahko vkopljemo v gredo 
lepe velike kamne, ki bi jih brez bagra zelo težko prestavili. Za gradnjo zeliščne 
spirale s potjo na Probsthofu (premera pribl. 6 metrov in višine 2,3 metra) je 
bager spomladi leta 2007 potreboval približno štiri ure. Uporabili smo izključ-
no material s Probsthofa. Kamne smo dobili pri utrjevanju pobočja in jih zaradi 
preoblikovalnih del nismo več potrebovali, material za notranjost spirale pa je 
nastal pri gradnji terase na pobočju. 
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Gradnja zeliščne spirale s potjo 
na Probsthofu; delali smo 

izključno z materialom, ki smo 
ga dobili na samem mestu.

Kamni izvirajo s stare utrditve 
pobočja; zaradi terasiranja 

in sajenja jih tam nismo več 
potrebovali. 

Zeliščna spirala počasi dobiva 
obliko. Na vrhu z bagrsko žlico 
vtisnemo v zemljo velik kamen.
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Končali smo grobo gradnjo 
zeliščne spirale s potjo. V 
prvi nasip smo vdelali zelo 
malo kamnov, zelišča lahko 
posadimo po celotnem nasipu.

Zeliščna spirala s potjo leto po gradnji: timijan, žajbelj, kraški šetraj, origano, pehtran, drobnjak, šopasti česen itd. 
imajo dovolj prostora za rast, otroci in odrasli najdejo prostor za odmor in igro.
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Kupljena zeliščna spirala
Zaradi velikega javnega zanimanja za zeliščne spirale lahko že v različnih tr-
govinah z gradbenim materialom kupimo posamezne dele zeliščne spirale, ki 
jih pogosto imenujejo tudi zeliščne kače. To so »umetne tvorbe« iz plastičnih 
opek na predalčastem podstavku ali v obliki žične košare iz cinka in aluminija 
(gabiona). V premeru merijo povprečno 150 centimetrov in so visoke največ 
80 centimetrov. So zelo drage: posamezne plastične sestavne dele lahko kupi-
mo od 269 evrov naprej. Za gabionsko spiralo (žično košaro) moramo odšteti 
najmanj 279 evrov – zgolj za sestavni del (avgusta 2009). To pa še zdaleč ni 
vse. Zemlja in zelišča niso vključena v ceno. Za polnilo žične košare je dobro 
uporabiti približno 770 kilogramov kamnov debeline od 25 do 60 milimetrov. 
Te standardizirane zeliščne spiralne grede seveda nimajo nič skupnega z na-
ravnim zeliščnim vrtom. Njihova estetska vrednost je vprašljiva. Nimajo pro-
stora za morebitne nasade na nasipu; plastične spirale pa niti ne uravnavajo 
temperature. 

V preteklem letu smo za različna oblikovanja kupili tovornjak kamnov (pri-
bližno 10 ton), velikih od 20 do 40 centimetrov. Bili so različnih barv, deloma 
okrogli in deloma oglati. Skupaj z dostavo in davkom so stali približno 170 

Preprosta zeliščna spirala  
s potjo: pri tej gredi posadimo 

zelišča predvsem na nasipe. 
Zgradimo jo z majhnim bagrom 

v nekaj urah.
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evrov. Materiala je bilo torej dovolj za več približno enako velikih zeliščnih spi-
ralnih gred kot pri zgoraj omenjeni, po evropskem standardu narejeni spiralni 
gredi. 

Individualna zeliščna spirala ni le neprimerno lepša in na dolgi rok primer-
nejša, ampak je tudi cenejša od umetnega posnetka.

Poleg tega bomo morali več kopati, ne smemo pa podcenjevati niti časa, ki 
bi ga potrebovali, če bi se te ropotije želeli znebiti. 

Zeliščna gora
Zeliščna gora je pravzaprav poenostavljena oblika zeliščne spiralne grede, 
vendar jo postavimo veliko hitreje in preprosteje kot zeliščno spiralno gre-
do, čeprav kljub temu izpolnjuje svoj namen. V nekaterih pogledih je zeliščna 
gora še koristnejša kot spiralna, in sicer zato, ker kamne porazdelimo neena-
komerno in ne v predpisani spiralni obliki, zato se poveča število ugodnih mi-
kroklimatskih rastišč in tudi pridelovalna površina. Na kratko: okoli vsakega 
posameznega kamna, ki ga postavimo na goro oziroma gomilo, lahko posa-
dimo zelišča in izkoristimo prednosti rastišča. Na gomili lahko sadimo zelišča 
povsod, razen tam, kjer so kamni (najboljša izraba nasipov).

Kupljeni deli za zeliščne 
spirale niso nobena 
alternativa! 

Zeliščna gora: njena 
gradnja je preprostejša in 
hitrejša, kljub temu pa je 
enako učinkovita.

Zeliščna gora na Krameterhofu 
na 1500 m nadmorske višine: 
veliko preprosteje jo gradimo, 
vendar je  enako donosna kot 
zeliščna spirala.
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Gradnja
Pri oblikovanju zeliščne gore (ali zeliščne gomile) ravnamo na enak način kot 
pri preprosti zeliščni spiralni gredi: določimo osnovno površino, odstranimo 
in ločimo rušo in humus, v sredino nasujemo zemljo in vdelamo kamne. Tako 
kot pri zeliščni spiralni gredi lahko tudi pri gradnji zeliščne gore uporabljamo 
različno zemljo, da oblikujemo posamezne predele, ki imajo veliko hranilnih 
snovi, in takšne, ki jih imajo malo. Kamne vkopljemo v pobočja in jih ni treba 
zložiti enega na drugega, zato imajo lahko tudi zelo nepravilno obliko. 

Pametno je vgraditi čim večje kamne, da tudi posamezni kamen občutno 
vpliva na mikroklimo grede. 

Oblikovanje zeliščne gore je ustvarjalen proces: s kamni lahko oblikujemo sim-
bole in vzorce in tudi zelišča lahko posadimo v obliki simbolov in vzorcev. Pri 
velikih gredah so mogoči celo celi napisi iz zelišč. Vendar moramo takšne obli-
ke bolj oskrbovati, da se vzorci tudi po prvem letu ne spremenijo in da jih ne 
zarastejo rastline. Še zlasti pa je koristno, če kamne vgradimo tudi tako, da jih 
lahko uporabljamo za stopne kamne in si s tem olajšamo nabiranje. Tudi teh 
kamnov ne postavimo le na površino, ampak jih vdelamo tako, da so dovolj 
trdni, ko nanje stopimo. Možnosti so neomejene. 

Zeliščno goro lahko 
zgradimo v poljubni 

velikosti.

Bolj kot je pobočje strmo, 
manj se moramo pri 

oskrbovanju sklanjati.

Zamaknjeni in spiralasti stopni kamni na zeliščni gori
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Zeliščne kače (zeliščne gomilaste 
grede) 
Gomilaste grede so tako kot zeliščne spiralne grede oblikovni elementi, ki jih 
uporabljamo v permakulturi. Povedano preprosto, so to razvlečeni nasuti kupi 
zemlje, katerih notranje življenje tvori organski material (narezane veje oziro-
ma veje, listje, trava, kompost, zemlja itd.). 

Gomilaste grede imajo občutno večjo površino (najmanj tretjino več povr-
šine – glede na višino) in ugodne pogoje rasti: organski material v notranjosti 
se razkroji, hkrati pa se sprosti toplota, ki je pomembna za uspešno pomladan-
sko setev. Če je površina gomilastih gred velika in pot kratka, prodre v notra-
njo organsko zgradbo dovolj kisika. Organski material lahko pod najboljšimi 
pogoji spremenimo v hranilno kompostno zemljo. Zato se gomilaste grede, ki 
jih zgradimo na ta način, uporabljajo zlasti za pridelavo zelenjave, ki potrebuje 
hranilno zemljo.

Zeliščna gora z različno razporeditvijo kamnov, levo: zamaknjene stopne kamne hitro vgradimo in ohranjajo naraven značaj 
gore. Desno: stopni kamni vodijo v obliki spirale do vrha. Sadilna površina je večja. 
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Zaradi procesa razpadanja v notranjosti se gomilaste grede vse bolj po-
sedajo. Naposled gojimo rastline na položnih gredah ali pa grede znova 
povišamo. 

Gomilaste grede so zelo primerne tudi za gojenje zdravilnih zelišč. Ta so ve-
činoma odporna, zato je pametneje, da gomilo zgradimo z majhno količino 
organskega materiala ali brez njega. 

Na ta način bolje ohranimo njihovo obliko in so trajnejše. Zelo dobro jih 
lahko prilagodimo potrebam načrtovane zeliščne kulture. Če želimo na svoji 
zeliščni kači posaditi zelišča, bomo poskrbeli, da so tla prepustna (po potrebi 
moramo vanje vnesti pesek, prod in koščke opeke). Če pa hočemo posaditi 
zelišča, ki potrebujejo hranilne snovi, kot sta meta in melisa, so lahko tla brez 
težav humozna, a so nujne drenažne plasti (razen če so rastline v vodi). 

Oblikujemo lahko gomile poljubne oblike in velikosti. Kot pri zeliščni gori 
lahko vkopljemo tudi kamne za skladiščenje toplote, stopne kamne, kamne 
za sedenje in podobno. 

Če postavimo gomile samo z nekaj kamni ali brez njih, jih lahko obdelujemo 
podobno kot položne grede, kar omogoča spreminjanje zeliščnih kultur na 
gomilah, torej kolobarjenje. Oblika kačaste gomile se zelo dobro prilagaja 
prostorskemu položaju v vrtu, zato lahko z malo dela ustvarimo veliko več 

Trajne gomilaste grede se 
od zelenjavnih gomilastih 

razlikujejo v notranji 
zgradbi.

Gomilasta greda, ki jo 
zasejemo in zasadimo z zelišči, 

je hkrati okrasna in donosna. 
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prostora kot pri zeliščni spiralni gredi. Ti dejavniki imajo zato pomembno vlogo 
pri uporabi in sajenju zeliščnih gomilastih gred: njihova struktura namreč ne 
določa rabe tako zelo kot pri zeliščni spiralni gredi. Če na gomilasti gredi ne 
želimo več gojiti zelišč, lahko nanje posadimo tudi jagode in jagodičje ali pa z 
lopato spet oblikujemo zelenjavno gomilasto gredo. 

Gradnja
Kot pri drugih oblikovanjih tudi tu najprej določimo osnovno površino, nato 
odnesemo rušo in humus. Nato na pripravljeno površino nasujemo čim bolj 
strmo gomilo (rušo vkopljemo vedno obrnjeno s koreninami navzgor), previ-
dno utrdimo in oblikujemo želeni nagib. 

Nagib gomile mora znašati najmanj 50 stopinj, kar pomeni, da bo 2 metra 
široka gomilasta greda visoka približno 1,2 metra. 

Če nam material dopušča, lahko gomilo zgradimo še bolj strmo. Čim bolj str-
ma je, tem laže od vznožja dosežemo njen vrh in tem enostavneje jo je oskr-
bovati in z nje nabirati. Če zgradimo gomilasto gredo z zelo strmim nasipom, 
je še posebej pomembno takoj posaditi in mulčiti, saj obstaja nevarnost erozi-
je. Nezavarovana tla lahko zlasti pri strmih pobočjih povzročijo erozijo prsti in 
škodo pri rastlinah. Pri gradnji gomilaste grede priporočamo, da meri naklon-
ski kot največ 65 stopinj. Če se trajne kulture vrastejo, skoraj ni več nevarnosti 

Zaradi naravnega 
posedanja se gomile 
sploščijo. 

Zeliščne kače se dobro 
prilagajajo lokalnim danostim. 
V majhnem vrtu ustvarjajo 
prostor za veliko več zelenja. 
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Levo: oblikovanje »sanjskega vrta« na liechtensteinski kmetiji Finca von Nora v Španiji po zamisli Seppa Holzerja;  
okoli odmrlega črničevja stoji visoka greda, iz katere izhajajo veje, ki so povezane s krošnjo hrasta.  

Tako je nastala naravna senčna uta. Na ploščad v krošnji vodijo stopnice. Sanjski vrt so leta 2008/2009 zgradili  
in zasadili udeleženci izobraževanja za permakulturnike po Holzerjevem vzoru. 

Desno: zunanja stran visoke grede z zelišči v obliki napisa: EL JARDIN DE LOS SUENTOS (sanjski vrt) 

erozije. Dokler zemlja še ni zavarovana (vrt smo pravkar dokončali in posadili 
rastline, ki se še niso vrasle in zemlje še ne prekrivajo dovolj), lahko dodatno 
utrdimo nasipe. Zato lahko zgradimo stopnice iz lesa ali bambusa in jih utr-
dimo z vejami ali trsjem. Pozneje strma pobočja dodatno utrdi tudi nasad. 

Različne možnosti izbire 
Če je gomilasta greda daljša in ima na vrtu obliko kače, na primer nasipa, 
lahko njeno višino in širino seveda spreminjamo na različnih mestih. Mor-
da na nekem mestu načrtujemo tudi stopnice v obliki stopnih kamnov, ki 
vodijo čeznjo. Če mora imeti nasip na nekaterih mestih zelo strm naklon 
zaradi pokrajine ali oblike, ga lahko utrdimo tudi z vkopom kamnov ali lese-
nih konstrukcij. 

Opisane gomilaste grede lahko poleg pridelovanja zelišč izpolnjujejo 
še druge naloge: omenimo zlasti zaščito pred pogledi, vetrom in 
onesnaževanju.

Če postavimo gomilasto gredo na meji zemljišča, lahko zasadimo obmejni 
del nasipa z živo mejo (iz ekološkega vidika je pametno posaditi cvetočo živo 
mejo, ki daje divje sadje), vrh gomile oblikujemo širše, tako da je dostopen (pri 
večjih gomilah pa celo prevozen) in notranji del grede uporabimo za pridelo-
vanje zelišč ali jagodičja. Če postavimo gomilo zelo visoko (višje od 2,5 metra), 
je pametno, da v nasip vgradimo še eno teraso. Tako je celotno pobočje še 
vedno dostopno in ga lahko obdelujemo. 


