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ZAKAJ TRAJNOSTNI SADOVNJAK?

Na Sončnem griču smo v petih letih dosegli visok nivo samooskrbe z zelenjavo. Šesto leto smo
v naš ekosistem uvedli koze, naslednji korak je vzpostavitev sadovnjaka, ki bo nas in naše
obiskovalce oskrboval s svežim sadjem v vseh letnih časih. Na terenu, ki ga obdelujemo, so ob
našem prihodu pred sedmimi leti že rasle slive nekaj jablan in ringlojev. Prvo leto smo
zasadili češnjev drevored, ter posamezne sadike različnih sadnih vrst: murva, žižola, kaki,
aronija, marelica, vinogradniška breskev in nekaj fig so našli prostor pod in nad korono, ki
loči dve terasi. Na naš vrt meji velika parcela, ki je bila zapuščena in zaraščena s črnim trnom.
V okviru podnebnega programa mreže Plan B za Slovenijo smo na njej vzpostavili trajnostni
sadovnjak. Ta bo lepo dopolnil učni poligon na Sončnem griču, ki ga z veseljem predstavimo
zainteresiranim obiskovalcem.

Zdravo okolje za zdrav pridelek

Klimatske spremembe vplivajo na padavinske vzorce in temperaturna nihanja. Zato
smo se odločili, da pri vzpostavitvi sadovnjaka upoštevamo načela regenerativne
obdelave tal, ki ima za cilj povečanje biotske pestrosti, izboljšanje sposobnosti
zadrževanja vode ter povečanje rodovitnosti prsti. Klasična obdelava tal v intenzivnem
sadovnjaku predvideva vsakoletno preoravanje in/ali uporabo herbicidov, gnojenje z
mineralnimi gnojili in uporabo škropiv za zatiranje škodljivcev. Ti ukrepi so bolj ali
manj intenzivni glede na različne sheme za spodbujanje bolj trajnostne pridelave
(integrirana, ekološka, demeter...). Pri vzpostavitvi trajnostnega sadovnjaka na
Sončnem griču smo izhajali iz dejstva, da je potrebno za pridelavo zdrave hrane
vzpostaviti zdravo okolje v katerem ta raste. Zato smo se odločili, da bomo v našem
sadovnjaku poskrbeli za čim bolj učinkovito kroženje snovi v naravi. Vzpostavitev
učinkovitega vodnega kroga, spodbujanje življenja tako v tleh, kot na površini ter
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pretok sončne energije nam bodo omogočili, da bomo dosegli naš cilj, to pa je pridelava
zdravega, okusnega in polnovrednega sadja, brez uporabe škropiv in umetnih gnojil.

priprava terena
Teren na katerem smo zasadili naš sadovnjak je bil zapuščen 20 let in ob našem prihodu, gosto
zaraščen z večinoma trnastim rastjem kot sta šipek in črni trn. Že pri čiščenju zemljišča smo
uporabili nekonvencionalno metodo. Zgledovali smo se po načelih regenerativnega kmetovanja, ki
smo jih prilagodili našemu okolju in razmeram. Zemljišče smo ogradili in vanj spustili koze, ki so
pojedle vse mlade poganjke, z izločki so obogatile prst, hkrati pa so odvečno rastje pretvorile v
mleko iz katerega smo nato izdelali različne mlečne izdelke (jogurt, skuta, sir). Kar je ostalo za
kozami smo ročno očistili. Na ta način smo se izognili rabi fosilnih goriv in s tem prispevali majhen
delec k zmanjšanju CO2, ropot strojev pa ni vznemirjal okoliških ptic in drugih živali. Debelejše dele
rastja smo kasneje uporabili za oporo sadikam. Trnast material smo zažgali na sami parceli in pepel
uporabili za mineralno obogatitev tal. Po prvem čiščenju parcele so vzniknile indikatorske rastline,
ki so nam veliko povedale o sestavi tal. Rman, regrat, širokolistni trpotec kažejo na suha, težka in
zbita glinasta tla. Takšna tla sicer dobro zadržujejo vodo in so bogata z minerali, manjka pa jim
zračnosti. V obdobjih obilnega dežja obstaja nevarnost, da korenine začnejo gniti.
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Iz korenin, ki so ostale v zemlji po prvem čiščenju so ponovno odgnali poganjki, zato smoana
teren

ponovno spustili koze. Mlado rastje jim je teknilo še bolj. Nato smo teren globoko preorali, da smo
razrahljali zbita tla in iz njih ročno odstranili korenine. Osnovna predpriprava za vzpostavitev
sadovnjaka je bila s tem zaključena.

voda
V notranjosti Istre je zemlja težka, pretežno glinasta, slabo zračna in neodcedna. V času suše razpoka in
postane trda kot kamen, da jo je težko obdelovati. V obdobju obilnega dežja pa se zadržuje na površini in
lahko povzroči gnitje drevesnih korenin in propad mladih sadik. V takšnih razmerah je smiselno v
sadovnjaku urediti vodno zajetje, v katerem se nabira voda v deževnem obdobju, da jo imamo na voljo v
obdobjih suše. Že pred leti so tukajšnji kmetje izkopali jamo na mestu, kjer so verjeli, da bodo naleteli na
izvir. Jamo je z leti zaraslo grmovje, ki smo ga počistili, odstranili korenine in poglobili. Robove smo
utrdili s kamenjem. Z 1 mm debelo črno folijo za ribnike preprečimo, da bi voda odtekla skozi razpoke,
oziroma, bi jo zemlja v času suše vsrkala vase. V sušnih obdobjih bomo s potopno črpalko na sončno
energijo vodo iz zajetja uporabili za kapljično namakanje. Mlado drevje je v prvih letih občutljivo na
sušo, pozneje, ko so korenine dovolj razvite in globoke, pa bomo namakanje potrebovali v času zorenja
plodov. Če želimo imeti zdrava in plodna tla moramo opazovati svet okoli sebe. Pozorni smo predvsem
na to kako delujejo vodni in mineralni tok, pretok energije in biološke združbe. Voda je vir, ki nenehno
kroži s tal v atmosfero in nazaj. Rastline vsrkavajo vodo in v njej raztopljene mineralne snovi preko
lasnih korenin. Da bi podpirali čim več življenja v tleh in v rastlinskem svetu moramo vzpostaviti
učinkovit vodni krog iz katerega nato lahko rastline pridobijo zadostno količino vlage, ki jo potrebujejo
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za rast in razvoj. Na Sončnem griču poskušamo vzpostaviti okolje, ki preprečuje izhlapevanje
vlage v

atmosfero, hkrati pa tudi ob velikih padavinah tla vsrkajo čim več vode in preprečijo erozijo. Preizkušen
način za zadrževanje vode na zemljišču in preprečevanje prekomernega izhlapevanja je uporaba zastirke.
Če so tla prekrita z odmrlim organskim materialom ali pokrita s preprogo zelenih rastlin bomo preprečili
izhlapevanje, hkrati pa bomo neprestano zagotavljali dovolj hrane za mikroorganizme v tleh. Zastrta tla
bodo preprečevala izsušitev tal v vročem vremenu. V času obilnih nalivov pa takšna zaščita prepreči
zbitost tal, ki jo povzroči udarjanje dežnih kapelj po nezaščiteni površini ter nevarnost da bi obilna
padavinska voda odplaknila rodovitni zgornji sloj zemlje. Neprestano dovajane organske snovi v obliki
zastirke bo sčasoma povečalo vsebnost organske snovi v tleh in vpojno moč takšne prsti ter zmanjšalo
potrebo po dodatnem namakanju.

sajenje
V Pri načrtovanju zasaditve sadovnjaka smo izhajali iz dejstva, da je pestrost življenja največja na
gozdnem robu. Tam se srečujejo rastlinski in živalski svet dveh različnih habitatov, gozda in travnika.
Zato smo se določili medvrstno razdaljo 6m. S tem bomo na naši 100 m dolgi parceli dosegli, da bomo v
vsaki vrsti lahko vzpostavili 200m pestrosti gozdnega roba. Tako bo medvrstni prostor tudi čez leta, ko
bodo drevesa zrasla, poln svetlobe, kar nam bo omogočilo, da bomo lahko v polnosti izkoristili sončno
energijo, ki nam je na voljo. Pri načrtovanju zasaditev v vrsti smo upoštevali različne velikosti dreves.
Velikemu drevesu sledi nižje, njemu nato še manjše. Temu nato zopet sledi večje in tako v valovih do
konca vrste. Razdalja med posameznimi drevesi v vrsti je 4m. Ta prostor bomo izkoristili za zasaditev
grmičevja, dišavnic ter pokrivnih rastlin. Vse s ciljem povečanja biotske pestrosti in vzpostavljanja
naravnega ravnotežja. Po tem načelu smo izbrali tudi vrste in sorte sadnega drevja, kar bo vplivalo na
raznovrstnost žužkov in mikroorganizmov v sadovnjaku, kar zagotavlja obilje polnovrednih sadežev. Pri
sajenju dreves je potrebno pripraviti dovolj široke in globoke luknje v katere posadimo mlade sadike.
Izkopali smo 70 cm globoke in 50 cm široke luknje za naše mladike. Izkopani prsti smo primešali
kompost in hlevski gnoj. S tako pripravljeno mešanico smo jih oskrbeli z zadostno količino hranil za
dober začetek rasti. Zdrave rastline so bolj odporne na različne bolezni in se lažje obranijo škodljivcev.
Na Sončnem griču smo odločeni, da ne bomo uporabljali kemičnih pripravkov, izogibamo pa sedtudi
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uporabi pripravkov dovoljenih v ekološki pridelavi.V prvi fazi smo posadili 40 sadik različnih vrst
sadnega drevja značilnega za Istro. Pri izbiri sadnih vrst smo zasledovali idejo raznovrstnosti, tako smo
izbrali 40 različnih sadik, kjer vsako sadno vrsto zastopajo predstavniki dveh ali treh sort. S takšno izbiro
skušamo podaljšati sezono vsakega sadja. Zgodnja sorta hrušk nas bo razveselila s svojimi plodovi že
konec junija in bo nehala zoreti sredi julija, ko bodo že zorele hruške na srednje pozni sorti. S temi se
bom sladkali dokler ne bo obrodila pozna sorta, ki jo bomo uživali še v avgustu. Isto načelo smo
uporabili za vse vrste drevja.

vzdrževanje
Naš namen je vzpostaviti tolikšno naravno ravnovesje, da bo sadovnjak zahteval le malo nege in
vzdrževanja. Cilj je z leti vzpostaviti gozdni vrt, kjer se različne rastline med seboj dopolnjujejo in tvorijo
ekosistem, ki ima sposobnost samoregulacije. Značilnost gozdnega vrta je večslojnost in visoka biotska
pestrost. Tako smo tudi na Sončnem griču načrtovali zasaditev v združbah: velikemu drevesu v vrsti
sledi nižje, temu grmovnica, tla prekrivajo zelišča in cvetlice, ki privabljajo čebele in koristne žuželke.
Drevesa nudijo zavetje pticam, ki so velike zaveznice v boju proti škodljivcem. Seveda njihova pomoč ni
zastonj; v zameno za uslugo si tu in tam privoščijo kakšen sadež, kar pa jim ob obilici dobro opravljenega
dela z veseljem oprostimo.
Iz povedanega sledi, da smo vzdrževanju posvetili zadostno pozornost že v fazi načrtovanja, da bo
vzdrževalnih del z leti vse manj. Ko govorimo o vzdrževanju mislimo predvsem na skrb za prst, da
ostane čim bolj vpojna in z leti pridobiva na kvaliteti. To bomo v prvih letih, ko so sadike drevja še
majhne dosegli s sajenjem rastlin za zeleno gnojenje in stročnic, ki nase vežejo dušik. S tem bomo na
terenu pridelali zadostno količino biomase, ki jo bomo občasno pokosili in pustili na tleh kot zastirko.
Pozornost bomo posvetili tudi vzpostavitvi mikoriznega ravnovesja. Mikoriza je simbioza med glivami,
ki se razvijejo okoli drevesnih korenin in drevesom.
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Predvsem v prvih letih bomo pozornost namenili tudi oblikovanju krošenj. Te bomo s privezovanjem
vej
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oblikovali tako, da bodo zračne in dobro osvetljene. Tako oblikovana krošnja je bolj odporna na razvoj
bolezni.
Sadovnjak smo ogradili z električnim pastirjem, ki ščiti mlado drevje pred divjadjo. Čez dve ali tri leta, ko
bodo tla že dobro zaraščena, korenine pa dobro razvite bomo v sadovnjak spustili kokoši, ki bodo z
izločki tla dodatno bogatile. Iz tal bodo izbrskale tudi ličinke škodljivcev, ki prezimijo v tleh.

zaključne misli

Opisani so nekonvencionalni postopki, značilni za regenerativno kmetovanje. Izpustili smo opis tehnike
sajenja in priprave sadilnih lukenj, ker so ti postopki do potankosti opisani v sadjarskih učbenikih.
Namen tega zapisa je spodbuditi podobne prakse tudi drugod po Sloveniji. Biotska pestrost in
uravnoteženo okolje so najboljša zaščita rastlin pred škodljivci in boleznimi. Želimo si, da bi
regenerativno kmetovanje počasi postalo paradigma ekološko ozaveščenih pridelovalcev hrane, saj
danes ni več dovolj, da ne delamo dodatne škode. Stremimo k temu, da naše delovanje izboljšuje
obstoječe stanje.
Razvoj sadovnjaka bomo dokumentirali in delili izkušnje, kako se naša metoda obnese na dolgi rok.
Posebej zanimivo bo seveda spremljati obnovo prsti in življenja v njej.
Spremljajte nas na naši spletni strani soncnigrici-istra.eu.
Trajnostni sadovnjak smo zasadili v okviru Podnebnega programa mreže Plan B za Slovenijo, ki ga
sofinancirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor s sredstvi Sklada za podnebne spremembe.

