
Visoka greda 
- recept za pripravo - 

 
 
 
Na mestu, kjer nameravamo 
postaviti visoko gredo, najprej 
odstranimo travno rušo. 
 
 
 

Postopek: 
 

1. na žičnato mrežo (zaščita proti voluharjem) zložimo 40 cm plast vej 
različnih debelin - za drenažo in jih zalijemo 
 

2. nanjo položimo izrezano travno rušo, obrnjeno navzdol  
 

3. travno rušo prekrijemo z 10 cm plastjo navadne zemlje, lahko je slabše 
kakovosti 
 

4. nato naložimo 15 cm plast finega organskega materiala - listja, slame, sena, 
lahko dodamo na kose natrgan karton in kuhinjske odpadke (ostanke sadje, 
zelenjave) in polijemo z vodo 
 

5. sledi 5 cm navadne zemlje 
 

6. 5 cm plast grobega komposta 
 

7. zaključimo  s   30 cm plastjo mešanice  navadne vrtne zemlje boljše 
kakovosti, komposta in šote 
 

8. vrhnjo plast izboljšamo z dodatki kot so – aktivirano biooglje, zeolit, 
pripravki z efektivnimi mikroorganizmi 
 

9. posadimo rastline, pri sajenju h koreninam dodamo mikorizne glive 
 

10. površino grede pokrijemo z zastirko 
 
 

NASVET: vmesne plasti zalivamo z vodo, ker je za optimalen razkroj organske 
snovi potrebna vlaga. Predlagamo, da se vodi za zalivanje doda pripravek z 
efektivnimi mikroorganizmi EM Ogrod ali se uporablja kot posip po plasteh 
aktivator kompostiranja EM Bokashi. Ti koristni mikroorganizmi bodo poskrbeli za 
optimalen razkroj organskih snovi v plasteh visoke grede in za pozitivno 
mikrobno ravnovesje in s tem zdravje rastlin. 
 
OPOMBA: zaradi razkroja organske snovi se bo vsebina visoke grede v mesecu 
dni do dveh posedla. Zato je potrebno že na začetku narediti višji ˝kup˝ in 
mogoče počakati z zasaditvijo rastlin nekaj časa ter nato po potrebi dodati še 
plast zemlje na vrhu. 



Stolp za deževnike 
- navodila za izdelavo - 

 
 
Stolp za deževnike nam je na vrtu lahko v veliko pomoč. Deževniki v takšnem 
stolpu ¨kompostirajo¨ in skrbijo, da se hranilne snovi prenašajo po vrtni gredi. Na 
preprost, poceni in učinkovit način zagotovimo hranilna sredstva v sami gredi!  
 
Potrebujemo:  
 
- kos kvalitetne PVC cevi širšega premera ali betonsko cev 
- cvetlični lonček 

 
Izdelava in postavitev:  
 
Cevi ob straneh naluknjamo (premer lukenj naj bo za 
debelino prsta), da deževniki lahko prehajajo iz 
komposta na gredo. Cev postavimo vertikalno, da 
dobimo stolp, ki ga do polovice zakopljemo v gredico. 
Druga polovica pa naj gleda ven iz zemlje. Če ga 
postavljamo ob polnjenju visoke grede, ga postavimo že 
na začetku na stalno mesto in ga sproti obsipavamo z 
materialom. 
 
V stolp dodamo nekaj nepredelanega komposta in 
deževnike. 
 
Stolp pokrijemo s cvetličnim lončkom.  
 
Manjše ostanke iz kuhinje (rastlinske) na nekaj dni 
dajemo v stolp in tako deževnikom zagotovimo hrano. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odlična hrana za deževnike so kuhinjski odpadki, ki jih pomešamo z nekaj suhega materiala 
(slama, karton, listje…). 

 
 
NAMIG: 
Skrb za deževnike v stolpu lahko postane zadolžitev za naše najmlajše družinske 
člane. Spoznali bodo, kako pomembni so deževniki! Skupaj lahko tudi pobarvamo 
zgornji del stolpa za deževnike in si tako popestrimo vrtiček. 


