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PREDSTAVITEV

Naredivrt.si

Z aplikacijo do ekološkega vrta
..Naredivrt.si – interaktivna spletna aplikacija za izris in načrtovanje samooskrbnega zelenjavnega vrta uporabnikom omogoča lažje
načrtovanje svojega ekološkega vrta in uspešno vzgojo zelenjave..

Dandanes je izvor hrane velikokrat vprašljiv, če
dalje pogosteje segamo k domači, ekološko pri
delani zelenjavi. S tem namenom so strokovnja
ki Kluba Gaia in podjetja Unichem z agencijo AV
Studio zasnovali interaktivno spletno aplikacijo
Naredi vrt, ki uporabnikom olajša delo na vrtu in
jim pomagala uspešno pridelovati eko zelenja
vo kar doma.

Projekt Naredivrt.si ni ostal neopazen. Lans
ko leto je prejel nagrado za spletnega prvaka
po izbiri ljudstva in tretje mesto v kategoriji
Posebni digitalni projekti.

Z novo aplikacijo imajo uporabniki možnost, da
brez zahtevnih korakov uspešno in učinkovito ure
dijo in vzgojijo svoj ekološki vrt. Aplikacija names
to uporabnika načrtuje zasaditev rastlin po načelu
kolobarjenj. Uporabniku glede na velikost vrta in
število oseb, ki se z zelenjavo z vrta oskrbuje, svetu
je izbor in količino zelenjave v vrtu, ob tem pa
upošteva lokacijo vrta, opozarja na slabe sosede,
koristne rastline in škodljivce, svetuje pa tudi, kako
gnojiti in zalivati. Ob koledarju je seznam rastlin, ki
se tekoči mesec sadijo, in vrtnin, ki jih je v tekočem
mesecu treba pobrati.
Posebnost aplikacije je, da na podlagi algoritma, ki

izračunava optimalno postavitev sadik glede na
podane kriterije slabih in dobrih sosedov ter dru
gih izbranih lastnosti, hitro in preprosto sestavi
načrt samooskrbnega vrta.
Aplikacija ob tem vsebuje tudi projekcije rastlin na
najpogostejše škodljivce in bolezni, ki so vezane
na koledar. Uporabnik tako v določenih obdobjih
prejema obvestila in uporabne napotke, kako se
izogniti škodi zajedavcev, koliko zalivanj je potreb
nih in kdaj gnojiti.
Sama uporaba aplikacije Naredivrt.si je zelo pre
prosta. Za sestavo načrta vrta morajo uporabniki
vnesti velikost zelenjavnega vrta, število oseb v
gospodinjstvu in preferenčno zelenjavo, aplikacija
pa nato le v nekaj trenutkih predlaga učinkovit
načrt vrta, ki uporabniku na dane podatke najbolj
ustreza. Poleg načrta pa uporabnik prejme tudi
število rastlin, sadilnih razdalj in uporabnih rastlin, s
katerimi lahko zapolni medprostor v vrsti. Vsake
mu načrtu aplikacija priloži tudi uporabne nasvete

za nego rastlin in čas sajenja ter pobiranja pridelka.
Aplikacija je zasnovana v prilagodljivem dizajnu,
tako da lahko uporabnik svoj načrt vrta upora
blja kjerkoli.
Z načrtom pa se znanje spletnega vrtnarja ne
konča. Na podlagi načrta sestavi tudi opomnike za
opravila, vreme in setveni koledar ter uporabniku
pomaga organizirati čas. Aplikacija ima tudi
možnost shranjevanja vrtnarskih zapiskov in foto
grafij, kar se na koncu leta izkaže za zelo učinkovit
vrtnarski dnevnik. Preprosta vrtna diagnostika s
pomočjo strokovnjakov vrtnarjenja Naredivrt.si
vsebuje tudi enciklopedijo vrtnin od semena do
krožnika, opis vseh škodljivcev in bolezni in rešitve
zanje ter mnoge druge uporabne in zabavne na
potke za vrtnarjenje in videonasvete.
Če pa ob vsem tem uporabnik potrebuje dodaten
strokovni nasvet za kakšno vrtnarsko težavo, so na
voljo strokovnjaki, s katerimi lahko uporabnik vz
postavi stik prek obrazca med nasveti. 
(P. R.)

»Super interaktivno in zanimivo strukturirano.«

Darja Piberl

AV studio d.o.o.
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