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ZIMA JE IDEALNO VRIJEME ZA PLANIRANJE UREÐENJA VRTA I OKUNICE

Svako uređenje vrta
počinje nacrtom
Izbor biljaka za sadnju zahtjeva malo mašte
i puno znanja. Prvo što
trebate odrediti je količina sunca ili sjene tijekom
dana. Ovisno o tome birati
ćete biljke. Ako biljku koja
podnosi sjenu ili polusjenu
posadite na položaj gdje je
većinu dana sunce vrlo je
vjerojatno da ta biljka neće
preživjeti ljeto, a ako i preživi sigurno neće postići svoj
maksimum. Odabir položaja
sadnje tj. odabir prave biljke
za određeni položaj najbitniji je korak u planiranju vrta.
Pokušajte posaditi zajedno
biljke sa sličnim zahtjevima
za vodom, hranom i tlom.
Puno je lakše u kasnijem
održavanju i brizi o vrtu
imati na jednom mjestu
biljke sličnih zahtjeva. Uostalom ako pored lavande
posadite biljku koja treba
dosta vode vrlo je vjerojatno
da će lavanda patiti, a možda i neće preživjeti.

Umjesto lopate, prvo u ruke papir, olovka i metar.
Vrt koji ima samo
travnjak i zidove
ili eventualno živu ogradu je monoton i nezanimljiv pa
odredite neku površinu ili više njih koje će biti obogaćene biljkama. Ukoliko
prostor dozvoljava
isplanirajte i neko
stablo jer osim što
daje toliko željenu
hladovinu ljeti, stabla su pluća našeg
životnog prostora
ima je, biljke miruju, u
vrtu nema puno posla
pa je ovaj period idealan za planiranje uređenja.
Najlakše i najsigurnije je u
pomoć pozvati stručnjaka.
Ukoliko se odlučite na taj
korak učinite to sada. U
proljeće počinje sezona radova pa ćete teško pronaći
nekog stručnog i profesionalnog tko će tada imati
vremena. Ukoliko se pak
odlučite sami urediti svoj
životni prostor odradite to
poput profesionalca.
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Zahtjevni
travnjaci
Svako uređenje počinje s nacrtom. Znači, papir, olovka i metar u ruke
i krenimo. Izmjerite vanjske konture vrta. Označite pozicije biljaka koje su
već posađene, ukoliko ih
ima. Označite ulaze, prozore, kuću, zidove, prolaze,
staze... sve postojeće točke koje su bitne za crtanje
osnovnih kontura. Naravno
da to ne mora i neće biti
profesionalan nacrt, ali
bilo kakav nacrt puno će
vam pomoći u donošenju
odluka. Nakon što ste sve
nacrtali napravite tj. kopirajte par primjeraka jer će
vam sigurno trebati.
Ako ste odlučili
imati travnjak ocrtajte
površinu koju će zauzimati. Prilikom planiranja
travnjaka morate znati da
dobar, kvalitetan i dugotrajan travnjak nije tako
lako napraviti kako se
to možda čini. Trave su
veoma raznolika porodica biljaka i poprilično
su zahtjevne. Naša klima
nije ni malo pogodna za

Vrt treba biti
zanimljiv u
svako doba
godine



Grupiranje biljaka i jedna stablašica

travnjake pa treba biti jako
oprezan kod odabira vrste
travne mješavine koju ćete
koristiti. Velika je razlika
između mješavine za sjenovita i sunčana područja.
Za naša područja najbolje
je koristiti mješavine koje
su namijenjene za mediteranska područja. Obično su to sorte trava koje
podnose visoke temperature i sušu. Odabir takve
mješavine ne znači da nećete morati zalijevati svoj
travnjak. To samo znači da
će takav travnjak preživjeti
naše ljetne vrućine, stoga
razmislite o automatskom
sustavu navodnjavanja jer
osim što je puno praktičnije ujedno i štedi vodu i do
30 posto. Na kraju godine
to i nije tako malen iznos.
Vrt koji ima samo trav-

njak i zidove ili eventualno
živu ogradu je monoton
i nezanimljiv pa odredite neku površinu ili više

njih koje će biti obogaćene
biljkama. Ukoliko prostor
dozvoljava isplanirajte i
neko stablo jer osim što

Vrt koji ima samo travnjak je monoton

I nemojte zaboraviti sljedee. Vrt mora biti
mjesto u kojem ete se
osjeati dobro. Osim
toga mora biti zanimljiv
u svako doba godine.
U vrtu se moraju vidjeti
izmjene godišnjih doba
pa tako dobro isplaniran vrt mora imati osim
zimzelenih i listopadne
biljke zbog kojih ete
uživati u jeseni, biljke
koje cvatu u proljee
i daju nam do znanja
da se priroda budi, one
koje cvatu ljeti i privlače leptire, pčele i druge
kukce... i obavezno mirisne biljke. Na taj način
e boravak u vrtu pružiti
zadovoljstvo svim našim osjetilima i tek tada
je vrt i naš boravak u
vrtu potpun.

daje toliko željenu hladovinu ljeti, stabla su pluća
našeg životnog prostora.
Stvaraju posebnu mikroklimu, daju nam neophodan kisik i brane nas od
čestica prljavštine. Prilikom odabira stabla vodite
računa o tome koliko će to
stablo u konačnici narasti
i dobro razmislite da li će
se uklapati u vrt za 10,15
ili 20 godina.

Vaan odabir
biljaka
Prilikom odabira biljaka saznajte koliko određena biljka može narasti.
Ako kupujete male sadnice
nemojte zaboraviti da će i
one narasti, a ako ih posadite previše s vremenom
ćete imati problem i veliku
gužvu u svom vrtu.
Ponekad je jako zgodno kupiti već odrasle, velike
biljke, ali često takve biljke
predstavljaju popriličan financijski izdatak. Kako bi
uređenje zadržali unutar
prihvatljivih financijskih
okvira kombinirajte male
i velike biljke. Ukoliko se
odlučite za neku biljku koja
sporo raste tada je prihvatljivo kupiti malo veći primjerak i potrošiti više novaca.
Biljke koje rastu brže možete kupiti i manje. Ako tako
isplanirate kupovinu već u
samom početku uređenje
vrta ne mora biti bolan financijski izdatak.
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