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Zemlja je onesnažena s preveč gnojili, ki razdirajo dušikove in fosforjeve

cikle. 

Naravne habitate na kopnem, kot so gozdovi, travniki, barja, preveč

spreminjamo v mrtve ekosisteme. 

Veliko prehitro segrevamo zemljino ozračje in vanj spuščamo ogljikov

dioksid v prevelikih količinah. 

Povzročamo izgubo biotske raznovrstnosti, ki več kot stokrat presega

normalno izumiranje. 

Na Zemlji že zdaj živimo zunaj varnih meja, zato bo okoljska škoda

nepredstavljivo še večja, ko se sprožijo domino efekti. 
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Stanje prsti v Sloveniji in po svetu
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Planetarne meje, ki jih ne bi smeli prekoračiti, so:

1. kemično onesnaževanje, 

2. uporaba gnojil, 

3. poraba sveže vode, 

4. sprememba rabe zemljišč iz divjih ekosistemov v 

obdelovalne, 

5. izguba biotske raznovrstnosti, 

EKOSISTEMSKA VZDRŽNOST
Ker smo prekoračili planetarne meje!



6. onesnaževanje zraka, 

7. tanjšanje ozonske plasti,

8. podnebne spremembe in 

9. zakisanost oceanov. 



Če človeštvo zadrži svoje vplive znotraj teh meja, 
bodo ekosistemi lahko delovali, če pa se vplivi
stopnjujejo čez te meje, tvegamo preživetje na 
planetu. Kajti trajno izčrpavanje narave ji
odvzema sposobnost ohranjanja ravnotežja. 
Analize so pokazale, da smo presegli 4 od 9 
mejnikov. 



Pustimo naravi, da se sama obnavlja, zato pustimo tam, kjer živimo, divje
kotičke, ne pokosimo trave takoj, naj zrastejo različno visoke trave, 
grmišča, pustimo pticam cvetove posušenih rož, omogočimo zemlji, da bo
lahko vpijala vodo, zato ne betonirajmo in ne asfaltirajmo. 

Pustimo naravi, da razvije cele cikle, od semena, cvetov do semen, zato
ne odstranjujmo rastlin. Dajmo del našega vrta čmrljem, čebelam, divjim
opraševalcem, posejmo cvetoče rastline, kjer bodo lahko nabirale žuželke
med. 

Posadimo drevo, grmičevja, divje rastline pustimo rasti celotno sezono, 
samo tako bomo lahko pomagali naravi.



Potreba po drugačni pridelavi 

• Zaradi težav pri obdelavi zemlje so ljudje v 60-tih letih 20. stoletja 
začeli iskati dodatne možnosti obdelave zemlje (to je bil čas začetka 
industrializacije tudi v kmetijstvu, ko je zavladalo prepričanje, da je 
vse možno rešiti samo s kemijo).

• Toda kmalu so se pojavile težave povezane z rodovitnostjo zemlje, 
kar je bil razlog, da so mnogi želeli zemljo obdelovati drugače.



POMEN ŽIVE PRSTI



RAZLIKA MED ŽIVO IN MRTVO ZEMLJO JE V PRISOTNOSTI ŽIVLJENJA







OHRANITEV EKOSISTEMSKIH STORITEV



VERTIKALNI PRISTOPI OBDELAVE PRSTI
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USTVARITI MORAMO ZDRAVO PRST
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Zdravo prst lahko dosežemo le, da prepustimo naravi 
njeno delovanje, da ne posegamo v prst z obračanjem 
in kemiziranjem. 
Pridelava hrane ne sme biti tehnični postopek, ampak 
sodelovanje z naravo in čuvanje življenja v njej. 
Konvencionalno kmetovanje odtujuje človeka od narave
in industrijski način pridelave in predelave hrane ni 
ustrezen za človekovo telo, kot tudi ne za rastline in živali.

Zato je potreben drugačen, prevrednoten pristop, 
ki izhaja iz posnemanja narave = naravno kmetovanje. 
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TO JE takšno kmetovanje, ki podpira procese naravne rasti, brez obilice dela, saj je 
to le posledica našega sodelovanja v naravnem redu. 
Tako kot ostala živa bitja ima tudi človek možnost preživeti v naravnem okolju brez 
pretiranega truda, le razumeti mora naravne procese in jih upoštevati pri pridelavi 
hrane.

Današnje kmetovanje preveč uničuje naravo, ubija zemljo in posledično ljudi. 
Narava ne prenese zapovedovanja in predpisovanja, ki si ga izmišlja človek, ker je 
ves čas pretočna in vsak hip drugačna, ker v njej poteka
ogromno procesov in v te se moramo vgraditi, ne pa da jih rušimo. 

BISTVO NARAVNEGA KMETOVANJA



KONVENCIONALNA OBDELAVA
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GLOBOKO ORANJE



KLJUČNO JE ZAGOTAVLJATI NARAVNO DELOVANJE EKOSISTEMOV
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OHRANIMO ŽIVJENJE V PRSTI
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1. OHRANIMO IMUNSKI SISTEM PRSTI

Na pomlad se v podzemlju začne živahno migetanje. Milijarde 
organizmov, ki prebivajo v prsti, se prebudijo in začnejo 
aktivno delovati. To življenje v prsti podpira tisto, kar nam je 
vidno na gredah – tu se dogaja prebavljanje in črpanje hranil, 
zadrževanje vode, rahljanje ter boj proti boleznim in 
škodljivcem. Prst je imunski sistem našega vrta.
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2. OMOGOČIMO PRSTI VODO IN ZRAK

Življenju v prsti lahko čez sezono pomagamo 
tudi sami. 
Zapomnimo si, da ima prst precej podobne 
potrebe kot jih imamo ljudje. Potrebo po 
hrani, vodi, zavetju in zraku.
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3. DAJMO PRSTI ORGANSKO SNOV

Organska snov je ključna za zdravo prst. Prst torej zastremo z 
organsko snovjo. To so lahko listje, travni odkos, na drobno 
sesekljane veje dreves, gozdno listje. Vse to se samo kompostira 
kar na naših gredah. Najbolje, da organsko snov tudi rahlo vkopamo 
v zemljo, če pa že imamo kompost, ga lahko samo potrosimo po 
površini in je to sadilna podlaga za sadike. 



Uporaba rastlinskega komposta
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UKREPI ZA OŽIVLJANJE PRSTI



Kompost je živa snov!



Zakaj je dobro kompostirati?
Kompostiranje je dejansko proces recikliranja 
organskih oz. »bio odpadkov«, s katerim 
hkrati pridobimo tudi NARAVNO najbolj 
sprejemljivo organsko gnojilo – kompost. 

Je nesluteni potencial, ki zagotavlja zdravo 
in rodovitno zemljo.



IMPLEMENTACIJA TRAJNOSTNOSTI



PRIMER ALTERNATIVNEGA NAČINA ŽIVLJENJA 
PO SMERNICAH TRAJNOSTNOSTI



MEDNARODNI CENTER ZA SAMOOSKRBO DOLE

DOŽIVLJAJSKI VODNI 
EKOSISTEM

ZEN VRT

JURTA

SADIKE

Ekosistemska kmetija in Center vitalnega življenja



RAZVOJ ZNANJ ZA MEDNARODNE PROBLEME
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slike

ISKANJE REŠITEV ZA GLOBALNE PROBLEME



HVALA ZA POZORNOST!


