
 

EKOSISTEMSKO KMETOVANJE IN 
PERMAKULTURA 

Matej je s svojimi prijatelji pridelal sočno in   

okusno zelenjavo polno vitaminov in hranil.                    

Ker je sodeloval z naravo pa je zdravo in   

polno živali tudi polje, kjer je prideloval. 

 

Če skrbimo za naravo, bo tudi ona z 

veseljem poskrbela za nas. 
Odločil se je postaviti tudi rastlinjak, da bodo rastline 

še bolje zaščitene pred vremenom. Rastlinjak je  

zgrajen iz lesa, za zračenje pa se odpirajo stranice.                                                             

Rastlinjak se ogreva                                                              

tudi s kompostom,                                                                                   

ki sprošča toploto. 

Da je preprečil izhlapevanje vode v tleh je skrbel, 

da je polje vedno zasajeno z živimi rastlinami. 

Golo zemljo pa je zakril z 

zastirko iz listja ali       

slame. Zbiral pa je tudi 

deževnico v posodah, ki 

jih je postavil na           

dvorišču. 

Različne rastline je posadil in posejal kar skupaj. Tako se bodo te med sabo ščitile pred vremenom in 

škodljivci. Bolje bodo rastle in pridelki bodo še boljši in z več hranil. Pomagale so mu tudi živali!     

Kokoši, race, pikapolonice so pridno hrustale škodljive žuželke. 

Kmetovalec Matej se je s 

prijatelji odločil kmetovati 

v sožitju z naravo.                                                      

Na začetku je moral pravil-

no  pripraviti zemljo. Ni je 

oral ali  prekopaval, saj to 

poškoduje in uniči dobre 

organizme v tleh.  Da so tla 

rahla, zračna in polna   

hranil omogočajo dobri  

mikroorganizmi in 

živali v zemlji. 

Navodila: S starši ali učitelji preberite zgodbo o ekosistemskem kmetovanju. Izreži manjkajoče sličice 

z dodatnega lista in jih prilepi na ustrezno mesto v zgodbi. Nato risbice barvito pobarvaj. 

Ob vseh pridnih živalih in mešani rasti rastlin Matej 

ne potrebuje umetnih škropiv in gnojil. Ti čez čas 

oslabijo rastline in se same ne znajo več braniti.         

Z veseljem pa  dodaja kompost, da dobijo zemlja in 

rastline dovolj hranil. 
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Vsebine so del projekta Promocija ekosistemskega kmetovanja in permakulturnega načrtovanja, ki sta ga v sklopu programa Proje ktno delo z negospodarskim in neprofitnim sektor-

jem – 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.  




