Rastlinjaki
Permakulturni Inštitut Maribor je zasnoval in izvedel projekt Naravi prijazen
rastlinjak:
 Lesena konstrukcija, možnost prilagajanja dolžine.
 Dvojna folija, z zrakom za večjo izoliranost.
 Senzor tlaka uravnava vpihovanje zraka.
 Odpiranje stranic za zračenje in zvijanje folije do vrha.

EKOSISTEMSKO KMETOVANJE
IN PERMAKULTURA

 Pasivni ogrevalni koncept:
 Ogrevanje tal s kompostnim kupom – sproščanje toplote za ogrevanje in
ogljikov dioksid potreben za fotosintezo
 Toplotna baterija – izolacija okoli zemlje cca. 100 cm pod površjem

Ključne prednosti:

Zabojček zdravja:
pridelki nadstandardne kakovosti

Poviša se
vsebnost
hranil v pridelani hrani.

Filtrira se voda,
ki prehaja skozi
z ogljikom
bogata tla.

Enostavno naročanje preko spletne
strani: https://
www.zabojcekzdravja.si/

Povečuje se
biodiverziteta.

Kontaktirajte nas:
Naslov: Betnavska cesta 116
2000 Maribor
tel. št.: +386 41 797 144
e-pošta:info@permakulturni-institut.si

Vsebine so del projekta Promocija ekosistemskega kmetovanja in permakulturnega načrtovanja, ki sta ga v
sklopu programa Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za
družbeno korist 2016 – 2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020 sofinancirala Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport Republike Slovenije in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Preprečuje
se erozija
zemlje.

Letno shranimo
več ogljika v
zemljo, kot ga
proizvedemo
globalno.

Le skupaj lahko zagotovimo zdravo
okolje za nas in prihodnje generacije

Brez prekopavanja
Ekosistemski način proizvodnje kulturnih rastlin izvzema oranje, prekopavanje
ali kakršnokoli obračanje zemlje. S tem se lahko poškodujejo in tudi uničijo
organizmi v tleh, njihove medsebojne povezave, povzroča se erozija zemlje, tla
se zbijajo in postajajo slabo zračna, zemlja pa je izpostavljena negativnim vremenskim vplivom.
Mikroorganizmi in ostala živa bitja, ki živijo v tleh so tisti dejavniki, ki vplivajo
na: rahlost tal, njeno zračnost, dostopnost hranil rastlinam, infiltracijo vode,
preprečevanje erozije.

Brez umetnih gnojil in škropiv
Ne uporablja se umetnih škropiv in gnojil. S tovrstnimi pripravki rastline sicer
hitro rastejo, vendar te postanejo imunsko oslabljene. Takšne rastline pa hitro
napadejo škodljivci.
Namesto umetnih sredstev in obračanja zemlje se dodaja biološko aktiven
kompost, kompostne čaje ter druge z mikroorganizmi bogate pripravke

Mešane kulture rastlin
Namen ekosistemskega načina je približati delovanju naravnih ekosistemov,
kjer se različni organizmi koristno povezujejo med sabo. Ne poslužuje se monokultur ampak podpira biološko raznovrstnost. Ekosistemski način podpira povečanje prisotnosti živih organizmov in njihovih medsebojnih interakcij. Tukaj so
mišljeni tako mikroorganizmi kot tudi rastline in živali. Živali so namreč lahko
zelo učinkoviti pri zatiranju škodljivcev
Zakaj so posevki različnih vrst koristni?
 Tla se manj utrudijo in njihova izraba se izboljša, saj korenine sosednjih rastlin
dosežejo različno globino.
 Določene rastline (koruza, sončnica, visok fižol) ščitijo druge pred mrazom in
vetrom.
 Izsuševanje tal je manjše, če so rastline s širokimi listi posejane med tiste z
ozkimi.
 Pri pravilni izbiri sosedov se razvije manj škodljivcev in bolezni .
 Mešani posevki vplivajo na boljši okus rastlin (npr. kumina izboljša okus krompirja).
 Rezultat so veliki donosi, pridelana hrana pa vsebuje tudi več hranil.

Upravljanje vode
Svejl

Vodna
zavetja
Zalagovniki
vode

-vodoravni jarek, ki sledi terenu
-izkopana zemlja se ne stiska, je rahla in vodi k boljši nfiltraciji
-sistem za rast dreves in grmov
-površinsko odtekajočo vodo filtrira in shrani v nasip in zemljo
- izkopani ribniki ali ribniki narejeni na pobočjih s pomočjo nasipov.
-Lahko so povezani s svejli, ki jim omogočijo polnjenje
-zbiranje vode, ki bi odtekla v vodotoke in v morje.
-cisterne ali druge posode, v katerih shranjujemo vodo za kasnejšo
uporabo.

Načini za preprečitev izhlapevanja vode iz površin:
 Površine vedno zasajene z živimi rastlinami
 Posode za skladiščenje deževnice
 Zastirka (sekanci, listje, slama, odpadna volna in drug organski material)
 Namakanje s pomočjo vkopanih neglaziranih lončenih posod
 Vkopane gredice za sušne pokrajine (potke višje od gredic)
 Če namakamo, uporabimo kapljično namakanje

Trajnostni gozd
Prostor v sadnem gozdu je maksimalno izkoriščen. Ker imamo zasajenih več
različnih vrst, ki cvetijo in zorijo v različnem času v letu, je naš dohodek bolj
stabilen, saj nismo odvisni le od ene sorte sadja. Na manjšem prostoru lahko
imamo zasajenih več vrst kot v intenzivnih monokulturnih nasadih.
V sadnem gozdu lahko umestimo podporne habitate za privabljanja in zadrževanja različnih vrst živali, predvsem plenilcev in opraševalcev. Podporni habitati nudijo organizmom zavetje, prostor za razmnoževanje in hrano ter
pitno vodo.
S podpornimi rastlinami stabiliziramo zemeljsko površino, torej preprečimo
izpiranje zemlje in premik zemljine. Z njimi omilimo skrajne vremenske vplive,
saj lahko služijo kot vetrna zapora, senčijo tla in zmanjšajo vpliv suše, stabilizirajo lokalne temperaturne razmere ter zmanjšajo vpliv pozebe.
Podporne rastline omogočajo dostopnost hranil drugim rastlinam. Ko jih obrezujemo, lahko njihove zelene dele uporabimo kot zastirko. Organski ostanki
listov, stebel in korenin v zemlji, v katerih so akumulirana hranila, postanejo
hrana za organizme v prsti.

