






Komaj že čakamo, da nas prvi sončni žarki 
povabijo v naravo. Še malo in lahko bomo za-
vihali rokave ter poprijeli za priljubljena vrtna 
opravila. Že kmalu bodo iz tal začeli poganjati 
prvi sadovi našega truda, veselje pa bo še večje, 
ko bomo te darove narave lahko obrali in zauži-
li. A pojdimo korak za korakom. 

Najbolje je, da si še pred začetkom sezone naredimo delovni 
in časovni načrt. Bomo vrt preuredili? Katerih pridelkov si 
želimo? Kaj vse potrebujemo za pripravo zemlje in sajenje? 

Kdaj si bomo priskrbeli lonce, zemljo, sadike, semena in orodje? 
Začnemo z obsežnejšimi deli, kot so urejanje in čiščenje ribnikov, 
grajenje bazenov, postavljanje vrtne hišice ipd. Za tem se lotimo 
gredic. Tiste, ki vrt pripravljajo na novo, gotovo čaka več dela, saj 
morajo zemljo najprej obdelati, iz nje odstraniti ostanke trave in 
korenin (približno za en lopatin list globoko), jo zrahljati in znova 
poravnati. Tako pripravljeno zemljo je potem treba še obogatiti. 
Zemljo morajo na novo letino pripraviti tudi tisti, ki so vrt obde-
lovali že leto poprej. Kakovostno pripravljena zemlja je osnova 
za bogato letino – o tem smo veliko govorili že v prejšnjih izdajah 
HOFERjevega sveta vrtnarjenja.
Dela gotovo ne bo malo, a še dobro, da ima vrtnarjenje celo vrsto 
pozitivnih učinkov! Priprava vrta, sajenje, vsakodnevno zalivanje, 
puljenje plevela, okopavanje, košenje trave, obrezovanje žive 
meje in številna druga vrtna opravila prinašajo vrtičkarjem števil-
ne prednosti. Na zdravje ugodno vpliva že gibanje na svežem zra-
ku, saj spodbuja srčno-žilni sistem in presnovo, ohranja gibljivost 
sklepov in skrbi za dodaten odmerek kisika in vitamina D. Vrtičkarji 
pa s pridelovanjem razgrajujejo tudi kalorije in stres. Tovrstno 
delo miri živce. To bodo zagotovo potrdili mnogi, ki prav v vrtu naj- 
dejo protiutež stresnemu poklicnemu vsakdanu.

Da bo letina bogata, načrtovanje še lažje, prihranki pa kar 
največji, boste v HOFERju ob ravno pravem času in po pre-
govorno nizki HOFER ceni našli pravo orodje, pripomočke, 
semena in sadike, nismo pa pozabili niti na različne vrste 
zemlje, med katerimi boste gotovo našli tisto, ki vašim 
rastlinam najbolj ustreza. 
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Priprava in  urejanje  vr ta

























Kakšen občutek! Gredice so zasajene, rože pog-
nojene, trava pokošena – pred nami pa prost ko-
nec tedna. Končno je napočil čas, da se naužijemo 
svojega raja na svežem zraku. Navsezadnje ima-
mo vrt prav zato.

Seveda nas večina uživa že v delu na vrtu, saj se sicer povr-
šinam okoli doma ne bi tako skrbno posvečali. A kljub temu 
dobro dene, ko ustavimo konje in z zadovoljstvom preme-

rimo opravljeno delo. Ko se v hladni senci sproščamo ob dobri 
knjigi, zleknjeni na ležalniku poslušamo priljubljeno glasbo, se 
podimo naokrog z otroki ali družimo s prijatelji ob dobrotah z 
žara – v takšnih trenutkih človek pozabi na podivjani vsakdan in 
pusti naravi, da opravi svoje blagodejno delo. 

Domači vrt je sidrišče, kjer lahko napolnimo energijske rezerve  
in si v miru oddahnemo. Je kot podaljšek dnevne sobe, ki ga 
prikrojimo po svoji meri. Ko razmišljamo, kako bomo kar najbolj 
optimalno uredili vrt ali kje bi se podal še kak okrasni grm, spod-
bujamo tudi svojo ustvarjalnost. Ustvarjanje lastnega majhnega 
zelenega paradiža nas razveseljuje prav tako kot prvi uspehi v 
svetu vrtnarjenja. Pri tem nam je danes na voljo cela paleta mož-
nosti. Že s preprostimi elementi, kot so lesene talne ploščice,  
okrasni cvetlični lonci, balkonsko cvetje ali sredozemske rastline, 
ki jih premišljeno razporedimo in barvno uskladimo, lahko na 
vrtu, terasi ali balkonu pričaramo povsem edinstveno vzdušje, ki 
ga oplemenitimo s skrbno izbrano vrtno garnituro.

Poiščite navdih na naslednjih straneh in oblikujte oazo 
dobrega počutja v svojem slogu. In to po vedno nizki 
HOFER ceni.  
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Oaza sprost i tve




































