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Delavnice ureditve zelišč nega vrta na Gorič kem

V okviru projekta Gorič ka zel, namenjenega ohranjanu in širjenju znanja o uporabnosti zdravilnih
rastlin na Gorič kem, urejamo zelišč ni vrt.

Delavnice so praktič ni prikaz, (=uč enje z delom) kako nač rtovati, oblikovati, zasaditi in vzdrž evati
zelišč ni vrt.

Delavnice potekajo na našem posestvu v Dolnjih Slaveč ih, so brezplač ne, celodnevne, za hrano in
pijač o je poskrbljeno, število udelež encev je omejeno.

Prijava in več informacij na tel. 051 399 803 Lovro ali www.zelisca-korina.com/delavnice

1. delavnica, sobota 14.4. in nedelja 15.4. 2012

Nač rtovanje vrta in priprava zemljišč a - visoke grede, jarki, zelišč na spirala.

Na prvi delavnici spoznavamo, kako s pomoč jo preoblikovanja površine najbolje zadrž imo vodo na
vrtu in hkrati omogoč imo rastlinam in sebi ugodne pogoje za rast oz. delo.

Prvi dan delavnice (sobota 14.4.2012) s pomoč jo kopač a (bagerja) oblikujemo visoke grede, v
katere zakopljemo les (hlode, veje, listje) in jih zastremo s slamo, med njimi uredimo poti, ob njih
pa jarke za zadrž evanje vode.

Drugi dan (nedelja 15.4.2012) nač rtujemo in oblikujemo zelišč no spiralo in manjše visoke grede
obzidane s staro opeko.

S sabo imejte delovno obleko, obutev in rokavice.

Mož no je prespati v bliž njih apartmajih ali v šotorih na posestvu (za pogumne).

Prijava in več informacij na tel. 051 399 803 Lovro ali www.zelisca-korina.com/delavnice

Delavnico vodim Lovro Vehovar.
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2. delavnica, petek 27.4. 2012

Vodni biotop na vrtu

Na delavnici spoznamo, kako nač rtujemo, oblikujemo in z ž ivljenjem naselimo manjši vodni biotop
- mlako kot del zelišč nega vrta.

Mlako, velikosti približ no 5x3m izkopljemo, oblikujemo, zatesnimo z naravnimi materiali (glina,
listje) in naselimo (v naravi poišč emo primerne rastline in ž ivali ter jih prenesemo v mlako).

Strokovni sodelavec na delavnici je Miran Renč elj.

Prijava in več informacij na tel. 051 399 803 Lovro ali www.zelisca-korina.com/delavnice

3. delavnica, sobota 12.5. 2012

Zasaditev vrta (ob tem spoznavamo zdravilne rastline in kako jih gojimo)

Pripravljene visoke grede in zelišč no spiralo zasadimo s sadikami zdravilnih rastlin. Pri tem
spoznavamo rastline, pokaž emo / povemo, kako se razmnož ujejo in kako zanje se skrbi, reč emo pa
tudi kakšno o njihovi uporabi. Posadimo jih na primernih rastišč ih.

Uredimo poti, napise, klopi...

Vodim Lovro Vehovar.

Prijava in več informacij na tel. 051 399 803 Lovro ali www.zelisca-korina.com/delavnice

Lepo vabljeni na delavnice na Gorič ko :)

Lovro
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