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Visoke grede
Zadnje čase so postale zelo aktualne, saj predstavljajo dobro in estetsko
rešitev za manjše vrtove in vrtove z manj rodovitno zemljo. Ideja naj bi do
nas prišla iz Kitajske. Tamkajšnji kmetje so namreč na nerodovitnih tleh prvi
začeli postavljati visoke gomile. Z njimi so pridobili več prostora za sajenje in
bolj kakovostno zemljo. Z lepo ograditvijo so se visoke gomile prelevile v
visoke grede. 
 
Ta oblika vrtnarjenja je primerna za vse, ki imajo na razpolago slabšo in manj
rodovitno zemljo, npr. če je v njej preveč kamenja, če je preveč zbita in težka.
Praktična je tudi za starejše in gibalno ovirane ljudi, saj je delovna površina
na primerni višini. Prednosti visoke grede so tudi v večji zračnosti, višji
temperaturi zemlje (saj se masa v visoki gredi prej segreje) in večji vsebnosti
hranil, ki jih v zemljo oddajajo organske snovi, s katerimi napolnimo visoko
gredo. Priročna je tudi zato, ker je ni treba tako pogosto okopavati, pleti in
gnojiti, služi pa nam lahko tudi kot topla greda, če jo pokrijemo s kopreno ali
kakšnim drugim prozornim materialom. 
 
Ima pa tudi nekaj slabosti, ki jih je treba omeniti: ker je zemlja bolj
izpostavljena vremenskim vplivom in sončni toploti, se hitreje suši, zato je
nujno namakanje, pogostejše zalivanje ali zastiranje. Obdelovalna površina
je manjša, in ker se vsako leto nekoliko pogrezne, je treba zemljo redno
dodajati. Strokovnjaki priporočajo, da se po nekaj letih vsa masa iz grede
izprazni in na novo sestavi, da bomo imeli na razpolago vedno kakovostno
osnovo za pridelovanje vrtnin.
 
Pa poglejmo še, kako se praktično lotiti sestavljanja visoke grede.
Priporočena višina grede je do 100 cm, razmerje med dolžino in širino pa 3 :
2. Nekateri strokovnjaki pri dolžini puščajo proste roke, širina pa mora biti 



tolikšna, da lahko z rokami normalno dosežemo posajene rastline. Zunanje
ograde so lahko narejene iz kovine, betona, naravnega kamna ali umetne
mase. Najpogosteje pa se uporablja les, saj je naraven, dovolj dolgo
obstojen, razgradljiv in primeren za vsa okolja. 
 
Odsvetuje se le uporaba hrastovega, orehovega lesa in lesa iglavcev, ker te
vrste vsebujejo določene kemijske snovi, ki se sproščajo v zemljo. Da bo les
dalj časa obstojen in naša visoka greda lepa, poskrbimo, da ogrodja ne damo
neposredno na zemljo, ker bo tam v stiku z umazanijo in vlago. Preprečiti
moramo tudi nabiranje stoječe vode in poskrbeti za kroženje zraka. Les lahko
tudi zaščitimo z naravnimi olji.
 
Naslednji korak pri sestavljanju visoke grede je zaščita pred nezaželenimi
obiskovalci. Če ne želite, da se v vašo dvignjeno gredo naselijo voluharji,
pritrdite na dno sestavljenega ogrodja še gosto prepleteno kovinsko mrežo –
ta naj ima malo večji obseg kot sama greda. Potem pa poskrbite še za
izolacijo – ogrodje obložite z drenažno folijo ali stiroporom, ki bosta odvajala
odvečno vodo in ločila mokro maso od ogrodja ter s tem poskrbela za daljšo
obstojnost lesa.
 
Sledi izbor mesta, kamor boste gredo postavili. Idealno je, da je večji del
dneva na soncu in da leži na ravni površini. Obrnjena naj bo v smeri sever–
jug. Kljub temu naj bo tudi nekoliko zaščitena pred premočnim sevanjem
sonca in vetrom – najsi bo zaradi rastlin kot zaradi lesenega ogrodja. Travno
rušo odstranimo z mesta, kjer bo greda stala in jo prihranimo za kasneje. 
 
Potem pa jo lahko začnemo polniti. Na dno položimo plast vej, listja in šibja
za drenažo, vrh tega pa plast slame, gnoja, listja ali travno rušo, ki smo jo
prihranili od prej. Sledi sloj nezrelega komposta oziroma zeleni del materiala
za kompostiranje (o tem smo pisali v prejšnjem prispevku). Naslednja je plast
gozdne ali vrtne zemlje, ta naj bo nekoliko večja. Na vrh pa stresemo še bolj
kakovostno zemljo – tako, ki jo kupimo v vrtnarijah.

 



V visoko gredo lahko sadimo naključno, kolobarjenje v tem primeru ni
smiselno. Večinoma je primernejše sajenje sadik kot sejanje semen, saj je
površina manjša in moramo vnaprej predvideti, kje bo kaj stalo in koliko se
bo razraslo. Viseče rastline moramo posaditi nekje na robu, pazimo tudi, da
nam ne bodo visoke rastline zasenčile manjših. 
 
Želimo vam veliko veselja z visoko gredo!
 
 
 
 

Franka Koren
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viri: 
Jošar, J., 2015. Ekološko vrtnarjenje za vsakogar. Ljubljana: Mladinska knjiga. 
Omahen, M., 1985. Moj bio-vrt. Ljubljana: Delo. 
Pušenjak, M., 2017. Visoke grede in vrtički v posodah. Ljubljana: Kmečki glas.
Stein, S., Kosok Pokorny, G., 2018. Visoke grede. Kako jih izdelati in zasaditi. Ljubljana:
Mladinska knjiga. 
 


