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VRT

• ŽIVALI NA VRTU IN V PRSTI TER NJIHOVA 
VLOGA

• VRTNINE IN ZAČIMBNICE TER NJIHOVA 
UPORABA

• LASTNOSTI PRSTI IN NASTANEK PRSTI

• RAZLIKOVANJE RAZLIČNIH PRSTI IN NJIHOVE 
LASTNOSTI (velikost delcev, vlažnost, barva)

• RAST RASTLIN ODVISNA OD LASTNOSTI PRSTI



VRT
• Na kaj pomisliš ob besedi vrt?

• Kaj vse je lahko del vrta?

• Vrt je tak, kakšnega si uredimo in pove marsikaj o 
lastniku.

• Prostoru okoli hiše ali v njeni bližini, ki ga človek 
obdeluje in ureja, pravimo VRT.

• Na njem lahko rastejo trava, okrasno grmičevje in 
drevesa.

• Del vrta je navadno razdeljen v GREDE, med 
katerimi so potke.

• Na gredah gojimo različne VRTNINE za prehrano, 
CVETJE za okras in celo sadje (jagode).





• Človek si uredi vrt z različnimi nameni.

• BIVALNI VRT- služi predvsem za bivanje, ljudje si 
povečajo stanovanje in ohranijo stik z naravo.

• OKRASNI VRT- predvsem za okras.

• ZELENJAVNI VRT- glavni namen je pridelovanje hrane.

• Vrt obdelujemo intenzivno- pridelamo veliko hrane, ki 
jo porabimo sproti ali jo shranimo. Želimo, da rastline 
na njem rastejo in dozorevajo hitro.

• Navadno ne gojimo ene vrste rastlin, temveč več:

OKRASNI VRT: gladiole, mačehe, nageljčki,vrtnice itd.

ZELENJAVNI VRT: solata, radič, fižol, špinača, korenje 
itd.



ŽIVALI NA VRTU
IN V PRSTI

• Skoraj povsod, kjer uspevajo rastline, živijo tudi 
živali, ki se z njimi hranijo.

• Na vrtu živi precej živali.

• RASTLINOJEDE ŽIVALI- polži, listne uši, 
voluharice na vrtu nezaželjenje.

• Zaželeni pa so: metulji, čebele in čmrlji, ki se 
hranijo z medičnino in oprašujejo cvetove.

• Ko letajo iz cveta na cvet, cvetove

oprašujejo in omogočijo nastanek

novih semen.



• MESOJEDE ŽIVALI- krt, kos, krastača, striga in 
pikapolonica.

• Te živali so koristne, ker se hranijo z vrtnimi 
škodljivci.

• V prsti živi veliko drobnih živalic, ki se hranijo z 
odmrlimi rastlinskimi deli; drobijo jih in 
pomagajo spreminjati v humus.

• ŽIVALI V PRSTI- deževnik, mokrice in železne 
kačice.

• Razkrajajo odmrle ostanke

rastlin- RAZKROJEVALCI.



• Na vrtu živi veliko živali, ki se hranijo z zelenimi 
listi: veliki in mali vrtni polž, polž slinar, listne uši 
in gosenice.

• Spomladi ob žetvi so nadležni ptiči (vrabec), ki iz 
zemlje pobirajo posejana semena.

• Pod zemljo so rastlinojedci, ki objedajo korenine 
pridelkov in odebeljene podzemne dele 
(voluharica).

• Deževnik je med najbolj koristnimi živalmi na vrtu: 
živi v vlažni prsti in je varen da se ne izsuši; v prsti 
si dela rove; požira prst in odmrle ostanke rastlin; 
deževniki mešajo zemljo in jo zdrobijo v drobne 
koščke.



• Ali je na vrtu več rastlinojedih ali mesojedih 
živali?

• Kaj je pomen deževnika?



VRTNINE
• Vrtnine so zelo pomembna sestavina zdrave prehrane!

• Zdrava prehrana vključuje veliko zelenjave in sadja, 
saj vsebujeta vitamine, rudninske snovi in vlaknine. 
Oboje lahko pridelamo na vrtu.

• VRTNINE: NADZEMNI DELI RASTLIN IN PODZEMNI DELI 
RASTLIN

• NADZEMNI DELI: jemo predvsem liste (solata, radič, 
motovilec, špinača, zelje) in plodove (paradižnik, 
paprika, kumare, bučke), včasih tudi stebla (cvetača-
zgornji del stebla, brokoli) in cvetove (brokoli).

• PODZEMNI DELI: korenine (korenje, redkvica), 
gomolji, čebulnice (čebula, česen).





• VRTNINE gojimo zaradi prehrane.

• Največkrat jemo liste, plodove in podzemne 
dele rastlin, pri nekaterih tudi cvetove ter 
semena.



ZAČIMBNICE

• Na vrtu gojimo tudi rastline, ki imajo močen 
vonj in okus ter jih pogosto dodajamo hrani-
DIŠAVNICE. 

• Uporabljamo jih sveže ali posušene.

• Dišavnice: timijan, majaron, melisa, 
rožmarin, poprova meta, origano.



• Snovi, ki dajejo dišavnicam izrazit vonj in 
aromo, so tudi zdravilne.

• Nekatere dišavnice so uporabne kot zdravilna 
zelišča.

• Med najbolj razširjenimi vrtnimi zdravilnimi 
rastlinami sta kamilica in žajbelj.



• DIŠAVNICE- so vrtne rastline z močnim 
vonjem, ki jih uporabljamo kot dodatek k 
hrani- ZAČIMBE.

• Nekatere so zdravilne.



PRST



• Rastline in večina živali živi v prsti.

• Rastline so v prst pritrjene s koreninami, s 
katerimi iz prsti črpajo vodo in v njej 
raztopljene mineralne snovi.

• V prsti živi veliko živali; večje si delajo rove; 
manjše živijo v majhnih prostorčkih med delci 
prsti.



NASTANEK PRSTI

• Kopno Zemlje prekrivajo kamnine in prst.

• Vroči dnevi, hladne noči, padavine, 
zmrzovanje in veter povzročajo, da se 
kamnine krušijo, drobijo in razpadajo.

• Tudi mahovi, lišaji in druge rastline, ki rastejo 
v razpokah kamnin, povzročajo razpadanje 
oziroma PREPAREVANJE KAMNIN.

• Prst nastaja s PREPAREVANJEM KAMNIN in 
RAZPADANJEM odmrlih bitij in izločkov 
organizmov, ki živijo v tleh.



• Prst sestavljajo delci, ki so nastali z razpadanjem 
kamnin to so MINERALNE sestavine prsti.

• V prsti je še HUMUS, ki nastane z razpadanjem 
odmrlih bitij in izločkov organizmov, ki živijo v tleh.

• Ostanki korenin in odpadlih listov so hrana za talne 
živali, med katerimi so najpomembnejši deževniki.

• Živali rastlinske ostanke zgrizejo, pojedo in 
neprebavljen del izločijo.

• Tako predelane rastlinske ostanke potem bakterije 
v tleh lažje do konca razgradijo v snovi, ki jih 
rastline potrebujejo za rast.



• Vrsta prsti je odvisna od kamnin, iz katerih je 
nastala.

• Prsti se razlikujejo tudi po velikosti mineralnih 
delcev in količini humusa.

• VRSTE PRSTI:

1. Ilovnata ali peščena

2. Rjava

3. Rdeča 

4. Črna



VRSTA PRSTI IN LASTNOSTI

V naših gozdovih so zaradi zmernih temperatur in

padavin ugodni življenjski pogoji za organizme, ki

razkrajajo listje in druge rastlinske ostanke. Zato je

v prsti naših gozdov veliko humusa. To prst

imenujemo rjava gozdna prst. Humus je rahel, zato

je med delci veliko zraka in vode.

V peščeni prsti so večji delci kamnin, med katerimi

je zrak. Voda lahko pronica skoznjo, zato se hitro

izsuši. Rastline, ki ne potrebujejo veliko vode, dobro

uspevajo v taki prsti.

Glineno prst sestavljajo zrnca gline, med katerimi je

malo zraka. Taka prst dobro zadržuje vodo.

http://eucbeniki.sio.si/nar6/1201/PESEK.JPG
http://eucbeniki.sio.si/nar6/1201/PESEK.JPG
http://eucbeniki.sio.si/nar6/1201/GLINA.JPG
http://eucbeniki.sio.si/nar6/1201/GLINA.JPG
http://eucbeniki.sio.si/nar6/1201/PRST.JPG
http://eucbeniki.sio.si/nar6/1201/PRST.JPG


KDAJ JE PRST RODOVITNA?

• V rodovitni prsti so pomešani mineralni delci in 
humus.

• Čim več je humusa, tem bolj rodovitna je prst!!

• Prsti, ki vsebuje veliko humusa, je rahla in 
zračna ter se v njej zadržuje več vode

• Rastline v taki prsti dobro uspevajo, ker 
korenine dobijo dovolj kisika za dihanje in 
dovolj vode z mineralnimi snovmi.



• Na rodovitnost prsti bistveno vpliva tudi 
človek z obdelovanjem.

• Če neustrezno kmetujemo, lahko osiromašimo 
prst tudi za daljša obdobja.

• Na vrtu povečamo rodovitnost prsti, da ji 
dodajamo KOMPOST razkrojeni kuhinjski 
ostanki in vrtni rastlinski odpadki.



KOMPOST:

- Odpadke damo na kup in jih rekrijemo s plastjo 
prsti.

- S prstjo pridejo do organskih odpadkov talne 
živali in bakterije, ki odpadke spreminjajo v 
humus.

- Ker organizmi potrebujejo kisik, je dobro da 
kompost od časa do časa premečemo.

- Med plasti odpadkov lahko damo plasti gnoja, ki 
poveča količino dušika v kompostu. 

- Kompostu dodamo tudi žgano apno.



DELOVNI LIST!


