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UVOD
Projekt NAUČIMO SE POSTATI SAMOOSKRBNI je odgovor na povečano zanimanje za
samooskrbo tudi v Sloveniji in je namenjen izobraževanju različnih ciljnih skupin (od
otrok, mladostnikov, srednje generacije in generacije 60+) s ciljem, da jim v živo z
neposredno izkušnjo pokažemo, kako lahko vsak, ki ima interes, postane vsaj delno
samooskrben. Slovenija ima odlične pogoje za samooskrbo, tako po naravni poti
(prevladuje gričevnat in hribovit teren, zelo raznoliki klimatski pogoji z različno
razporeditvijo in količino padavin) kakor tudi zgodovinsko ugodno zaledje, saj so naši
predniki živeli od doma pridelane hrane.
V Sloveniji imamo tudi kapital znanja na tem področju in ustvarjene pogoje za
izobraževanje o samooskrbi. V občini Poljčane v Dravinjski dolini je Učni poligon za
samooskrbo, kjer že potekajo izobraževanja o samooskrbi na izkustven, aktiven način.
Udeleženci lahko pridobijo nepozabno izkušnjo, kaj vse si je možno urediti (različni tipi
gred in zbiranje deževnice ter njena uporaba za namakanje) in pridelati doma, zato je
interes po izobraževanju o samooskrbi zelo velik.
Predlagan projekt je namenjen organizaciji in izpeljavi petih praktičnih delavnic in sicer
ogled permakulturnih in ekoremediacijskih ureditev na Učnem poligonu za samooskrbo
s poudarkom na prepoznavanju možnosti pridelave hrane, delavnica o analizi zemlje,
kako si vsak sam lahko opravi osnove analize lastne zemlje, delavnica izdelave gredic po
različnih pristopih, delavnica o uporabi ekoremediacij za zadrževanje vode v prsti, za
mehčanje in povečanje rodovitnosti prsti ter delavnica o pridelavi zelišč, gojenih rastlin
in divjih jedilnih rastlin vključno z možnostmi njihove predelave. Poleg delavnic projekt
zajema izdelavo Priročnika kako postanemo samooskrbni, kjer bodo priporočila in
praktični primeri predvsem za vodje izobraževalnih ustanov, da bodo lažje prenašali
znanje med uporabnike ter še izobraževalni film Postanimo samooskrbni, ki pa bo
nastajal vzporedno s potekom delavnic na terenu na Učnem poligonu za samooskrbo.
Namen projekta:
Na Učnem poligonu za samooskrbo Dole naučiti udeležence osnovnih pristopov
pridelave lokalne hrane: kako si naredimo gredice, kako pripravimo kompost, kako
analiziramo zemljo, da vemo, kaj nam bo rastlo in kako prepoznati rastline in jih gojiti za
vsakdanjo rabo. Udeleženci izvedo še o pomenu vode za rastline, spoznajo nove
pristope pridelave hrane s permakulturnimi sistemi in z uporabo ekoremediacij
(čiščenje vode in zemlje na naraven način).
Projekt »Naučimo se postati samooskrbni« se nanaša na izobraževanje za prenos
znanja in motiviranje k delovanju in ustvarjanju gibanja za vse ciljne javnosti na
področju pridelave domače hrane, to je pridelkov in predelkov, ustvarjanja pogojev za
rodovitno prst in zagotavljanje lastnih vodnih virov za pridelavo.
Prijavitelj projekta – Inštitut za promocijo varstva okolja je vzpostavil Učni poligon za
samooskrbo v zaselku Dole v občin Poljčane. Na območju 1,5 ha so urejanje gomilaste
grede, visoke grede, grede na ključ, rastoče grede in grede na kartonu. Poligon ima lastne
vodne vire in koristi energijo sonca. Udeleženci imajo možnosti, da si pridobijo
neposredne izkušnje iz vseh pristopov, ki so vezani na samooskrbo in sicer od

načrtovanja permakulturnih in drugih vrtov, spoznajo analize zemlje – fizikalne in
kemijske in dobijo navodila za njihovo izvajanje, spoznajo analize vode, naučijo se
narediti različne tipe gred in spoznajo pomembne divje in gojene rastline. Na Učnem
poligonu za samooskrbo so informativne tablice, kjer si udeleženci lahko preberejo še
dodatne informacije za poglobitev znanja o samooskrbi.
Pogled na Učni poligon za samooskrbo kaže permakulturni vrt z visokimi gredami,
gomilastimi gredami in zemljanko.

-

-

-

Cilji projekta so:
a) Izpeljava petih delavnic za prenos znanja za pridelavo lastne
Udeleženci si znajo sami pridelati hrano ali v posodah (urbana permakultura ali s
pomočjo uporabe gredic);
Spoznajo cel postopek od izbire semena, do sejanja, rasti, do pridelka in na ta
način razvijejo oseben pozitiven odnos do lokalne hrane;
Spoznajo pomen upoštevanja mikroklimatskih in lokalnih pogojev za rast
domačih pridelkov in na ta način spoznajo pomen lokalne hrane;
S praktičnim izkustvenim delom na Učnem poligonu za samooskrbo Dole si
pridobijo neposredne izkušnje, ki jih lahko takoj prenesejo v svoje lokalno
domačo okolje;
Zavedajo se pomena kratkih verig, saj spoznajo pomen doma pridelane hrane, ki
ni bila skladiščena in pakirana za prevoz;
Ob praktičnem delu na Učnem poligonu za samooskrbo degustirajo rastline
(gojene in divje) ter prepoznavajo domače tradicionalne rastline in recepte, ki jih
lahko uporabijo tudi v obdobju pomanjkanja časa za kuhanje;
Prepoznajo pomen upoštevanja naravnih pogojev pri pridelavi hrane predvsem iz
vidika prilagajanja na podnebne spremembe;
Zavedajo se pomena uživanja doma pridelane hrane ob lastnem izkustvu;
Povežejo pomen skrbi za okolje z uporabo pristopov permakulture in
ekoremediacij s pridelavo hrano in s tem pridobijo neposredno razumeanje
trajnostne prihodnosti, ki je zelo pomembna pri pridelavi hrane;

-

Občutijo pomen lastne prehranske neodvisnosti in
Z neposredno izkušnjo ugotovijo, da zdrava pridelava hrane ne pušča odpadkov,
ne potrebuje kemičnih preparatov, ampak je povezana z naravo in človekovo
tradicijo in inovacijami (ekoremediacije in permakultura).

Na Učnem poligonu za samooskrbo so učne table za praktično delo in rastlinjak za
učenje o semenih in njihovem pomenu za zdravo pridelavo hrane.

Razlog za predlagan projekt je, da se veliko ljudi različnih ciljnih skupin želi naučiti
pridelati domačo hrano, saj se tega niso mogli naučiti ne v šoli in ne doma (ker ni
medgeneracijskega prenosa izkušenj).

Terminski načrt izvedbe aktivnosti v projektu »Naučimo se postati samooskrbni«

Promocija kmetijskih in živilskih proizvodov 2014-2015
V okviru projekta »Naučimo se postati samooskrbni« poteka pet delavnic na
Učnem poligonu za samooskrbo Dole:
Delavnica 1 (marec 2015): Ogled učnega poligona za samooskrbo Dole
Delavnica 2 (april): Analiza zemlje
Delavnica 3 (maj): Izdelava permakulturnih gred
Delavnica 4 (junij): Uporaba ekoremediacij za zadrževanje vode in oživitev
prsti
Delavnica 5 (julij): Zelišča, divje rastline in gojena zelenjava
UDELEŽBA NA DELAVNICAH: VSAKO SOBOTO MED 10.00 IN 12.00 URO.
PRIJAVA ZA ZAKLJUČENE SKUPINE:
Na posamezne delavnice se lahko prijavijo tudi zaključene skupine v terminih
po dogovoru (velikost skupine med 20 in 50 oseb).
PRIJAVA NA NASLOV: anavovk@gmail.com ali 051 622 766 ddr. Ana Vovk
Korže.
V primeru zelo slabega vremena bodo delavnice prestavljene na drugi termin, o čemer bodo prijavljeni
obveščeni. Udeleženci naj bodo terensko oblečeni in obuti.

Več podatkov: www.ipvo.si
Direktorica IPVO
Ddr. Ana Vovk Korže

1 DELAVNICA (15. 3. DO 31. 3. 2015 ): OGLED UČNEGA POLIGONA ZA
SAMOOSKRBO DOLE
PROGRAM
Izvajalka: prof. ddr. Ana Vovk Korže
Lokacija: Učni poligon za samooskrbo Dole, občina Poljčane
Vsebine:
- Zasnova učnega poligona za samooskrbo Dole
- Naravni viri na učnem poligonu Dole
- Ogled različnih tipov gred na poligonu
- Predstavitev trajnostno zasnovanih objektov: zemljanka, jurta in rastlinjak

Podatki o učnem poligonu za samooskrbo Dole
Učni poligon Dole je na meji med občinama Poljčane in Slovenska Bistrica. Zaselek Dole
ima ime po obliki površja, ki spominja na »dol«, torej dolino v obliki črke U. Območje v
velikosti nekaj manj kot 1,5 ha v preteklosti ni bilo intenzivno obdelano, saj so prsti
dokaj skromne. Prevladujejo namreč pobočni psevdogleji, ki imajo plitev zgornji
horizont, kislo reakcijo in malo organske snovi. Zato je bila izbira permakulture in
ekoremediacije kot načina obdelave prsti nujna.
Poligon je razdeljen na pet delov:
- prvi del je viden takoj pri vhodu, to je permakulturni vrt z rastlinjakom in
zemljanko, kjer se pridelujejo različne vrste jedilnih rastlin. Zemljanka je
shranjevalnica semen, saj se v njej zaradi nižje temperature in odsotnosti
svetlobe semena lahko hranijo dalj časa;
- drugi del poligona je na zahodnem pobočju, tu so terase jagod in kartonaste
grede, ki izkoriščajo vpojnost materialov kot so seno, karton, papir, le ti
zadržujejo vodo in na ta način blažijo sušnost. Uporabljeni so sistemi
ekoremediacij za zadrževanje vode;
- tretji del poligona je namenjen gozdnemu vrtu, posajeni so biodinamični
akumulatorji, to so rastline, ki imajo sposobnost v sebi kopičiti snovi, ki bi jih
sicer primanjkovalo v prsteh. Poleg gozdnega vrsta je tudi delavnica za praktično
izdelavo gred;
- četrti del poligona je mongolska hiša ali jurta s toplo gredo, kompostnim wc in
predprostorom ter priročno kuhinjo, ki koristi energijo iz sonca za ogrevanje
vode in elektriko. Jurta stoji na območju številnih tipov gred kot so spiralasta
greda, greda na ključ, dvignjena greda in greda z biomaso ter rastoče grede.
Posajene so rastline, ki imajo moč naravnih antibiotikov. Tod je tudi večja mlaka,
hotel za žuželke, dom za pikapolonice in zasaditev robid;

-

peti del poligona je namenjen poznavanju ekoremediacij. Vzpostavljena so
različna rastišča (kisloljubna, bazofilna, nitrofilna) in fitoremediacijske rastline.
Tod je tudi je vodni bajer za zajem padavinske vode, ki se uporablja s padcem za
zalivanje rastlinjaka. Pomembna je tudi kolobarna greda.

Ogled učnega poligona za samooskrbo Dole prinaša uporabnikom nova spoznanja, nove
ideje in motivacijo za lastno samooskrbo.

Izbrane fotografije iz delavnic v mesecu marcu:

Priloga: Podpisne liste za mesec marec 2015

DELAVNICA 2 (1. 4. 2014 DO 30. 4. 2014) ANALIZA ZEMLJE
KOT OSNOVA ZA VRTNARJENJE
PROGRAM
Izvajalka: prof. ddr. Ana Vovk Korže
Lokacija: Učni poligon za samooskrbo Dole, občina Poljčane
Vsebine:
- Poznavanje fizikalnih lastnosti prsti s praktičnimi vajami
- Poznavanje kemijskih lastnosti prsti z meritvami
- Kako izboljšamo prsti?
- Občutljivost rastlin na prsti

Mnogi imajo košček zemlje in želijo posaditi rastline, ki bodo dobro uspevale na
njihovem vrtu. Zato želijo poznati enostavne postopke za analizo zemlje, ki jim
pomagajo pravilno pripraviti zemljo za setev.
V nadaljevanju so zbrani enostavni postopki za ugotavljanje osnovnih lastnosti prsti, ki
omogočajo izbor primernih rastlin (npr. za čebulo je potreben pH 8, torej alkalna
reakcija zemlje).
BARVA PRSTI
Pripomočki: beli papir, navadna voda.
Postopek: grudico zemlje zmočimo in pomažemo po belem papirju na debelo, da ostane
plast zemlje na papirju. Opazujemo barvo prsti, ki kaže procese, ki prevladujejo v zemlji.
Rezultat: čimbolj temne prsti so, več imajo humusa.
ČE SO PRSTI SVETLE, JIM DODAMO AKTIVNO OGLJE PREKO KOMPOSTA ALI PA
GOZDNO PRST. DODAMO TUDI APNENČASTI PESEK.
VLAGA PRSTI
Pripomoček: vpojni papir, filter papir.
Postopek: v vpojni papir zavijemo za 1 veliko žlico zemlje in trdno stiskamo 10 sekund
Rezultat: glede na odtis na vpojnem papirju določimo stopnjo vlažnosti. Ta je odvisna
od teksture!
STOPNJA
OPIS
1
Suh
2
Suh/svež
3
Svež
4
Svež/vlažen
5
Vlažen
6
Moker
ČE SO PRSTI VEČJI DEL SUHE, JIM DODAMO GLINO IN KOMPOST, DA POVEČAMO
ZADRŽEVANJE VLAGE, ČE PA SO VEČJI DEL LETA MOKRE, JIM DODAMO PESEK, DA
POVEČAMO ZRAČNOST.

KONSISTENCA
Pripomoček: gruda prsti.
Postopek: s prsti pretrgamo, »odpremo« prst
Rezultat: zbitost ali rahlost zemlje je odvisna od vlage in od teksture. Je najbolj
pomembna lastnost, ki določa rodovitnost prsti.
opis
Kratica kategorije konsistence prsti
Si
sipka
Ra
rahla
Dr
drobljiva
Go
gosta
Zb
zbita
Tr
trda
Gn
gnetljiva
Pl
plastična
Ma
mazava
Le
lepljiva
ČE SO PRSTI ZBITE, TRDE, GNETLJIVE, PLASTIČNE, JIM DODAMO KOMPOST, PESEK IN
ORGANSKO SNOV. MAZAVIH IN LEPLJIVIH PRSTI NE SPREMINJAMO, TAM POSADIMO
VLAGOLJUBNE RASTLINE.
SKELETNOST PRSTI
Pripomoček: sito ali mrežica 2 mm, voda, prst, shema za delež skeleta
Postopek: primerjava ostanka na situ s shemo
Rezultat: določitev deleža skeleta
poimenovanje prsti

% skeleta (volumski delež)

brez skeletne

0-1

z zelo malo skeleta

1-5

z malo skeleta

5 - 15

skeletne

15 - 30

zelo skeletne

nad 30

VELIKOST SKELETA
Pripomoček: shema za velikost skeleta
Postopek: primerjava ostanka na situ s shemo
Rezultat: premer najbolj pogostih skeletnih delcev.

VELIKI DELCI SKELETA ZRAČIJO PRSTI, ZATO JIH POBEREMO ALI DODAMO ORGANSKO
SNOV, KOMPOST, GLINO, DA PREPREČIMO IZSUŠEVANJE PRSTI.

OBLIKA STRUKTURNIH AGREGATOV
Pripomoček: shema za primerjavo strukture
Postopek: primerjava povezanosti delcev v prsti
Rezultat: najbolj ugodna je zrnasta struktura, vse ostale so neugodne za prsti
Struktura prsti pomeni obliko strukturnih agregatov, ki prst sestavljajo. Pozorno opazuj
vzorec prsti in ugotovi, kakšna je njena struktura.

ZRNASTA

MASIVNA

DEBELO PRIZMATIČNA

GRUDASTA

DROBNO PRIZMATIČNA

NESTRUKTURNA

LISTIČASTA

NAJBOLJŠA JE ZRNASTA STRUKTURA, SICER PRSTEM DODAMO KOMPOST.

TEKSTURA PRSTI
Pripomoček: shema za določanje teksture prsti
Postopek: vzorec prsti zmočimo in ga gnetemo tako, da oblikujemo svaljek
Rezultat: najbolj ugodne so ilovnate prsti glede na zadrževanje vlage

DOLOČANJE DELEŽA PESKA, MELJA IN GLINE
Pripomoček: teksturni trikotnik
Postopek: poiščemo teksturno frakcijo in odčitamo delež peska, melja in gline
Rezultat: rezultat pove občutljivost prsti na sušo

Lastnosti osnovnih teksturnih razredov
teksturni
opis
značilnost posameznega teksturnega razreda
razred
Peščeni delci so vidni in otipljivi ter dajejo vtis hrapavosti.
Konsistenca vzorca je sipka, nevezana, delci prsti se ne
P
PESEK
oprijemajo prstov. Vzorec ni plastičen in se ne da oblikovati
v svaljek. Vsebuje do 85% peščenih delcev.
Posamezni delci peska so še opazni, pri drobljenju dajejo
grudice slaboten šum zaradi trenja delcev peska med seboj.
PEŠČENA
PI
Vzorec se že lepi in maže na prste. Lahko oblikujemo debel
ILOVICA
svaljek, ki se trga. Če stisnemo suh vzorec, le-ta ponovno
razpade, vlažen skupek pa je obstojen.
Vidni so redki peščeni delci. Vzorec je nekoliko plastičen,
prijema se prstov, maže. Svaljek se še vedno pretrga. Suh
skupek je obstojen, če z njim ravnamo previdno, vlažen
I
ILOVICA
vzorec se da oblikovati v svaljek, ki pa se pri nadaljnjem
gnetenju drobi. Ilovica vsebuje okoli 25% glinenih delcev,
28 – 50% melja in 25 – 50% peska.
Delci so komaj vidni, imajo žametast sijaj in mokast videz.
GLINASTA
GI
Vzorec je plastičen, se lepi in maže prste. Svaljek se da
ILOVICA
oblikovati, a se trga. Suh vzorec je v roki drobljiv.
Samo redki delci so vidni in otipljivi, značilen je mokast
MELJASTA
MI
videz. Vzorec se prijemlje prstov in jih maže. Svaljek se da
ILOVICA
oblikovati, a se trga. Suh vzorec je v roki drobljiv.
Delci niso vidni, površina je gladka in ima žametast sijaj,
G
GLINA
vzorec je plastičen, lepljiv in mazav. Svaljek se dobro
oblikuje. Suh vzorec je v roki težko drobljiv

ZA OBDELAVO JE NAJBOLJŠA TEKSTURA, KI VSEBUJE I – ILOVICO. SICER PRSTEM
DODAJMO ORGANSKO SNOV – KOMPOST.
KALCIJEV KARBONAT
Pripomoček: 10 % solna kislina
Postopek: zemljo pokapamo s solno kislino in opazujemo učinek.
Rezultat: vsebnost CaCO3 pomembno prispeva k rodovitnosti prsti.
Terenska
klasifikacija prsti po
% CaC03
brez karbonatov
<0.5 %
zelo malo
karbonatov 0.5-1%
malo karbonatov
1-5%

Slušni efekti

Vidni efekti

jih ni

jih ni

komaj zaznavni

jih ni

zaznavni

svetla pena na posameznih
zrnih, komaj vidna
delno do jasno
občasne pene, pri natančnem
zaznavni tudi vstran od opazovanju vidne
ušesa
srednje karbonatov jasno zaznavni
razločni mehurčki pri
5-10%
penjenju, premer do 3 mm
veliko karbonatov jasno zaznavni
številni mehurčki do 7 mm
>10%
premera, močno penjenje
ČE PRSTI NE ZAŠUMIJO, KO JIH POKAPAMO S SOLNO KISLINO, TO POMENI, DA NE
VSEBUJEJO KARBONATOV, KI SO ZA RASTLINE POMEMBNI KOT KALCIJ, KALIJ IN
MAGNEZIJ. ZATO DODAMO KARBONATNI, TO JE APNENČASTI PESEK.
REAKCIJA PRSTI
Pripomoček: tekočinski terenski reagent
Postopek: grudico zemlje damo v plastično podstavek, nato pokapamo z reagentom
Rezultat: ko se zemlja napije reagenta, se v spodnji podstavek pretoči barvna raztopina,
če je rdeča do oranža, je zemlja kisla, če je zelena je nevtralna, če je modra je bazična.
pH vrednost
7.1 – 8.0
6.9 – 7.0
6.0 - 6.9
5.0 - 5.9
4.0 - 4.9
manj kot 4.0

oznaka
slabo
alkalne
prsti
nevtralne
slabo kisle
kisle
močno kisle
izredno kisle

KISLI ZEMLJI DODAMO APNENČASTI PESEK. ALKALNI ZEMLJI DODAMO SILIKATNI
PESEK – KREMENOV PESEK. NAJBOLJŠA JE ZELENA BARVA, NEVTRALNO.

Izbrane fotografije iz delavnic v mesecu aprilu 2015:

Priloga: Podpisne liste za mesec april 2015

DELAVNICA 3 (MAJ): IZDELAVA PERMAKULTURNIH GRED
PROGRAM
Izvajalka: prof. ddr. Ana Vovk Korže
Lokacija: Učni poligon za samooskrbo Dole, občina Poljčane
Vsebine:
- Seznanitev s tipi gred
- Izdelava različnih tipov gred
- Prednosti permakulturinih gred
- Vzdrževanje permakulturnih gred
Vse grede na učnem poligonu za samooskrbo so dvignjene. Uporabljen je vertikalni
pristop, to pomeni, da na zemeljsko rušo nalagamo organske snovi (ogljik, dušik). Bistvo
tega pristopa je, da se zemljak rahlja sama, da zadrži več vlage in da nastaja rodovitna
plast iz organskih ostankov.
Gomilasta greda
Gomilasta greda je primerna za večje parcele in je nadomestek njive. Če imamo trdo,
zbito zemljo in podvrženo suši, je smiselno urediti gomile. Priporočjiva velikost gomile
je nad 3 m, lahko je v ravni vrsti ali vijugava. Gomile so visoke do pasu.
Sistem izdelave: izkopljemo jarek v širini 1,5 m in zemljo skrbno odložimo na obe strani.
V izkopan jarek naložimo grobi les, nato veje, potem prekrijemo veje s kartonom in
dodamo ovčjo volno v debelini pol metra, nato pa nad volno dodamo izkopano zemljo in
potem dodamo kompost. Rastline sadmo v zgornjo plast grede.

Visoka greda
Ime grede izhaja iz sistema dvignjene grede, kjer zemljo obdelujemo v različni višini.
Visoke grede so lahko v višini kolen ali pa do pasu. Višje kot so, bolj se posedajo.

Poznamo t.i. podeželske visoke grede, ki nimajo dna. Okvir grede stoji na površini. Za
izolativnost je smiselno uporabiti dvojni okvir z mostom za zrak. Urbane visoke grede
imajo dno, zato jih lahko prestavljamo.
Visoke grede naredimo po sistemu tretjin, tako da vsak del napolnimo z lesom, volno ali
senom, listjem ter zemljo.

Terase na pobočju
Terase na pobočju so koristen pripomoček za hitro pridelavo, saj prsti nastajajo hitro. Po
sistemu »sendviča« položimo na tla seno, na seno nasujemo zemljo in potem spet
položimo seno. Voda, ki priteče ob deževju po pobočju, se vpije v terasni sistem in
pomaga pri razgradnji organske snovi, ki gnoji zemljo.

Greda na kartonu

Za površine, ki imajo zelo zbito prst, je smiselno uporabiti grede na kartonu. Na
površino, kjer želimo imeti gredo, položimo hlode lesa v obliki kvadrata ali pravokotnika
ter vanjo damo karton in časopisni papir, nanj pa naložimo zemljo in pokrijemo s
senom.

Greda z odprtino za kompost
Za manjše parcele so uporabne grede z odprtino za kompost, saj je kombinirana greda s
kompostnikom. Greda je globoka 25 cm, na dnu je karton in papir, nato volna kot
zadrževalna plast za vodo in potem organska snov. Namesto volne lahko uporabimo tudi
druge zadrževalne materiale za vodo. Na zgornjo površino sadimo večinoma sezonsko
zelenjavo.

Greda v obliki dimnika
Gojenje krompirja v posodah je znano že dolgo. Namesto posode lahko uporabimo gredo
v obliki dimnika. Krompir posadimo na dno, dodamo zemljo in jo dodajamo do vej
krompirja, s tem stimuliramo stebla, da rastejo vedno višje. Po končanem zasipavanju
vedno zalijemo gredo, saj potrebuje krompir vlago. Pri odprtini na spodnji strani
poberemo krompir, ko je zrel (odvisno od vrste).

Zeliščna greda
Zelišča lahko gojimo s pomočjo opeke tako, da zložimo opeko v obliko grede, na dno
damo seno, nad njim zemljo in potem spet seno. Sadimo lahko zaporedno, to pomeni, da
postopoma dodajo zelišča, lahko pa naredimo enkratno posaditev.

Greda na paletah
Grede v paletah so aktualne zaradi enostavnosti. Paleto damo na tla, kjer želimo imeti
gredo in jo napolnimo z zemljo. Če imamo zelo trdo in zbito podlago, je smiselno na dno
položiti karton in volno. Višina grede je odvisna od vrste palete, lahko pa zložimo palete
v višino in dobimo globljo gredo.

Spiralna greda
Spiralna greda se uporablja za pridelavo zelišč, zato temelji na uporabni kamnov, ki
segrevajo zemljo. Zložimo jih lahko v obliki spirale kot kamnito goro ali kot kamniti grad.
Zeliščna gora je običajno manjša in ima manj ekstreminih razmer za rast, za razliko od
kamnitega gradu, kjer lahko kombiniramo rastline z različnimi pogoji za rast.

Zeliščna gora

Zeliščni grad
Skupna značilnost vseh organskih gred je dvignjena organska plast nad površino tal in
nalaganje organske snovi, kar pozitivno vpliva na nastajanje prsti.

Izbrane fotografije iz delavnic v mesecu maju 2015:

Priloga: Podpisne liste za mesec maj 2015

DELAVNICA 4 (JUNIJ): UPORABA EKOREMEDIACIJ ZA ZADRŽEVANJE
VODE IN OŽIVITEV PRSTI
SISTEMI ZA ZADRŽEVANJE VODE V PRSTI
PROGRAM
Izvajalka: prof. ddr. Ana Vovk Korže
Lokacija: Učni poligon za samooskrbo Dole, občina Poljčane
Vsebine:
- Kaj pomeni pojem ekoremediacije?
- Zadrževanje vode na pobočju
- Kako naredimo bajer oz. mlako?
- Vodni jarki in seneni obroči za zadrževanje vlage v prsteh
Na območjih s težko ilovnato teksturo se voda težko vpija v zemljo, zato je potrebno
predvsem na pobočjih narediti horizontalne jarke, da se v njih zadrži voda in počasi
odteka do korenin rastlin Zato tudi rastline posadimo v jarke, ki jih napolnimo s
kompostom in prstjo. Z jarki uspešno zbiramo in porazdeljujemo padavinsko vodo, kar
koristi rastlinam pri rasti. Druga možnost zadrževanja vode so kompostni kupi in
zastirka, ki vpijejo meteorno vodo.
V nadaljevanju so opisani sistemi za zadrževanje padavinske vode v praksi.
Travne mulde in bajer
Za zbiranje padavinske vode potrebujemo bajer, ki ga naredimo z izkopom v ustrezno
površino. Večinoma je težko doseči vododržnost bajerja, zato uporabimo folijo. Travne
mulde izkopljemo navpično na plastnice, da voda čimprej odteče v bajer.
Mlaka
Mlake posnemajo naravne ekosisteme in omogočajo življenje živalnim vezane na vlažne
razmere. Na učnem poligonu ni uporabljene folije, vodo drži sveža trava in glina.
Vodni jarki
Vodne jarke uporabimo za zadrževanje vode na pobočju, kjer bi voda sicer odtekla.
Dober primer uporabe vodnega jarka je pred miskantusom.
Obroči iz biomase
Na pobočju vodo zadržimo tudi z obroči iz biomase, to je iz sena. Dobro se obnesejo pri
jagodah.
Sončna elekrarna - obračanje solarne celice SunTracer OG(+)
SunTracer OG(+) je naprava, ki obrača sončno celico vedno pravokotno na padanje
sončnih žarkov in s tem omogoča kar največji celodnevni izkoristek solarne celice.

Sončna celica daje največjo izhodno moč, če je obrnjena čim bolj pravokotno proti viru
sevanja - soncu. Vsak drug vpadni kot padanja žarkov drastično zmanjša izhodno moč
električne energije, ki jo lahko dobimo iz celice. Zato je smiselno uporabiti sistem za
sledenje soncu in tako dobiti do 62% več električne energije na sončen dan kot bi jo
sicer. Poraba el. energije samega motorja za vrtenje pa je zanemarljiva v primerjavi z
dobitkom. Krmiljenje poteka povsem avtomatično. Glede na notranjo uro motor v
nastavljivih časovnih intervalih popravlja svojo lego in s tem sledi soncu. Notranja ura
teče tudi, če ni prisotne nobene energije. Za to skrbi notranja »back-up« baterija (3V
litijeva baterija).Območje gibanja motorja je približno 100 stopinj, zato motor začne
slediti soncu ob 8 solarni uri in mu neha ob 16 solarni uri. Izven tega časa je motor v
stanju mirovanja, razen ob 23 uri, ko se obrne v izhodiščno lego in s tem pričaka sonce
na vzhodu. Ob natančni montaži in nastavitev dosežemo, da motor zagotavlja
pravokotno sledenje solarne celice glede na sonce celih 8 ur.

Mlaka
Širina mlake je 723 cm in globina 76 cm, pH vode je 7, prevodnost 438 μS cm-1 (mikro
Siemens), to je lastnost vode, da prevaja tok in je odvisna od koncentracije ionov v vodi,
njihove gibljivosti, naboja ter tudi od temperature vode ob merjenju. Prisotnost
dušikovih spojin v vodi smo izmerili za amonijak in nitrat. Oboje smo izmerili 0 mg/l.
Prisotnost kisika smo izmerili 15 mg/l. Kisik se v vodi nahaja v dveh oblikah: kot
stabilen del vode (H2O) in kot fizikalno raztopljen plin. V naravi, ko je voda nasičena s
kisikom dosega med 12 in 14 miligramov kisika na liter vode. V in ob mlaki smo našli
vodnega hrošča, paglavce, žabe in vodne drsalce, od rastlin pa račjo zel, širokolistni
rogoz, belo vrbo, plavajoči dristavec in ločje. Opazili smo tudi nekaj živali, katere so
pokazatelj dobre kvalitete vode v mlaki. Barva vode je bila svetlo-rumena/svetlo-rjava,
vonj pa je bil po zemlji.
Mlaka je narejena brez folije, na dnu je 1 m debela plast sveže trave, nato karton in
ilovica in na to plast je bil še nasut prod. Gume so polnjenje z zemljo in so zasnova gredic
ob mlaki.

Rastlinjak
Ima dimenzijo 16 m dolžine in 86 m širine. Je lesene konstrukcije, grede so visoke in je
namenjen predvsem pripravi semen. Uporabljena je folija za rastlinjake z UV zaščito,
Zračenje poteka ob straneh z odpiranjem strans s pomočjo zvijanja roloja s folijo.
Vegetacijska doba v rastlinjaku je 12 mesecev, saj imajo dvoletnice možnost razviti
semena in se znova zakaliti.

Zemljanka

Zemljanka ima premer 6 x 8 m in je docela vgrajena v hrib. Po grobem izkopu je bila
narejena drenaža vključno z dovodom za zrak in položene drenažne cevi. Temelji
zemljanke so zasuti z drenažnim peskom. Stene so iz hlodov jelke in smreke, strop je
narejen na obok, vključno z dvema zračnikoma. Sprednja čelna vidna stran zemljanke je
vezana križno. Lesena zemljanka je od zunaj zaščitena s filc folijo, drenažnim peskom,
čepkasto folijo in ponovnim opažem iz desk okrog zemljanke. V okolici zemljanke je
urejen ERM jarek za čiščenje odvečne vode, deževni vrt in zemljanka bo posajena z
grmičevjem. Zemljanke so pomembne tudi iz vidika krajinske ureditve, ker ne posegajo v
izgled prostora. Poleg funcijskega pomena imajo zemljanke tudi družbeno vlogo,
omogočajo izmenjavo pridelkov, druženje, izmenjavo dobrih praks in ohranjajo tradicijo
druženja na podeželju. Zemljanka v Dolah na učnem poligonu ima učni pomen za mlade
in težje zaposljive ciljne skupine, saj jim odkriva nove možnosti zaposlitev (socialno
podjetništvo na podeželju).

Jurta
Jurta ali mongolska hiša je sestavljena docela iz obnovljivih materialov, to so volna, lan,
konoplja in les. Jurte spadajo med mobilne objekte, zato jih lahko postavimo na različno
kategorizirana zemljišča. Pozimi se ogrevajo z biomaso, kar daje posebno vrednost
objektu.

Zbiralnik meteorne vode
Bajer je namenjem za zbiranje padavinske vode, ki se nabira na zgornjem delu poligona.
Zbira se 24 m3 vode, ki je namenjena za zalivanje v rastlinjaku. V bajerju so zeleni otoki
kot počivališča žabam in imajo tudi funkcijo čiščenja vode z rogozom.

Naravni wc
Čisti odpadno vodo s pomočjo odtoka tekočega dela skozi peščeni filter na razdalji 25 m
in v globini 1,5 m (frakcija peska je od 1- 5 mm) ter s kompostiranjem trdega dela s
pomočjo lubja, listja in mahu.

Izbrane fotografije iz delavnic v mesecu juniju 2015:

Priloga: Podpisne liste za mesec junij 2015

Tiskana
gradiva:

Film:
Izobraževalni film Naučimo se postati samooskrbni prikazuje Učni
poligon za samooskrbo. Sestavljen je iz izobraževalnih sklopov:

Film je še v izdelavi do zaključka trajanja projekta.

OPOMBA: V MESECU JULIJU IN DO 15. AVGUSTA 2015 POTEKA ŠE
ZADNJA DELAVNICA:
Delavnica 5: Zelišča, divje rastline in gojena zelenjava

