
Ozaveščanje o problemih 

in rešitvah 

 

Načrtovanje in            

svetovanje 

Žive hiše 

 

Izobraževanja 

Rastlinjaki 

Zabojček zdravja 

Kontaktirajte nas:  

Naslov: Betnavska cesta 116 

2000 Maribor 

tel. št.: +386 41 797 144  

e-pošta:info@permakulturni-institut.si 

Kaj nudimo? 

Vsebine so del projekta Promocija ekosistemskega kmetovanja in permakulturnega načrtovanja, ki sta ga v sklopu programa Proje kt-

no 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 Evropske-

ga socialnega sklada.  

EKOSISTEMSKO KMETOVANJE 

IN PERMAKULTURA 

Letno shranimo 

več ogljika v 

zemljo, kot ga 

proizvedemo 

globalno. 

Filtrira se    

voda, ki       

prehaja skozi z 

ogljikom      

bogata tla. 

Poviša se  

vsebnost hranil 

v pridelani  

hrani. 

Preprečuje 

se erozija 

zemlje. Povečuje se 

biodiverziteta. 

tel:+38641797144
mailto:info@permakulturni-institut.si


Brez prekopavanja

Ekosistemski način proizvodnje kulturnih rastlin izvzema oranje, prekopavanje ali kakršnokoli obrača-

nje 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 negativ-

nim vremenskim vplivom.

Mikroorganizmi in ostala živa bitja, ki živijo v tleh so tisti dejavniki, ki vplivajo na: rahlost tal,

zračnost,

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

Mešani posevki 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?

ne sosednjih rastlin dosežejo različno globino.

trom.

izbiri sosedov se razvije manj škodljivcev in bolezni

Kaj je permakultura? 

Upravljanje vode

Načini za preprečitev izhlapevanja vode iz površin:











Permakultura temelji tudi na etičnih načelih in vrednotah, ki so v današnjem svetu pogo-

sto spregledani ali pozabljeni.  

 Skrb za Zemljo, za njene žive in nežive sisteme.  

 Skrb za ljudi.  

 Vračilo viškov v prvi dve etični načeli. Ko imamo zadoščene svoje osnovne potrebe 

lahko razširimo svoj vpliv in priskočimo na pomoč drugim. 

Trajni in stalni sistemi 

 Trajnostni sistem proizvaja ali      

skladišči več energije, kot je sam    

porabi. Ustvarja dovolj viškov, da 

vzdržuje in zamenja svoje komponente 

in sistem sam prek svojega življenjske-

ga cikla. Po tej opredelitvi so vsa živa  

bitja trajna. Raznolikost elementov, 

uporabljenih v sistemu, in različne  

pozitivne povezave med njimi nam 

dajo stabilnost. 

 

Vzpostavimo lahko zelo   

produktivne kmetijske      

ekosisteme na manjšem    

območju, kot ga     

uporablja agronomija  

danes. 

Brez prekopavanja 

Ekosistemski način proizvodnje kulturnih rastlin izvzema oranje, prekopavanje ali kakršnokoli obrača-

nje 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 negativ-

nim 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 

Mešani posevki 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 koreni-

ne sosednjih rastlin dosežejo različno globino. Določene rastline ščitijo druge pred mrazom in ve-

trom. 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 . 

Kako kmetujemo ekosistemsko? 

Upravljanje vode 

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) 

 Če namakamo, uporabimo kapljično namakanje 

 Vodna zavetja,  zalogovniki vode, svejli 


