




Сеп Холцерова 
ПЕРМАКУЛТУРА

Практични приручник за 
природан и самоодржив 

узгој воћа, поврћа и животиња

Звонећи кедри Србије
Београд 2012.



Original edition published in Austria under the title: Holzer, Sepp Holzers Permakultur followed by
Copyright © Leopold Stocker Verlag, Graz, Austria 5th edition 2011

Слика са насловне стране: Гинтер Хауер, Грац
Графике: Мариа Мартина Шмит, График Дизајн, Беч

СЛИКЕ ИЗВОР:
Билд – Хауер, Грац: предња и задња страна омота (слика 1 и 2 одозго), 

унутрашњи део (29 слика).
Остале слике унутрашњег дела стављене су издавачу на располагање љубазношћу Сепа, Јозефа 

Андреаса, Клаудије и Мариете Холцер, као и Роланда Калса, Конрада Либхена, Кристиана Коидла 
и Вернера Панкарта.

Садржај ове књиге су аутор и издавач најсавесније проверили, али гаранција се не може дати. 
Правна гаранција је искључена.

Сва права распрострањивања, такође и путем филма, радија или телевизије, фото-механичка 
репродукција, тонски записи сваке врсте, делимично штампање и чување и употреба у 

постројењима за обраду података 
сваке врсте је забрањено.

ЗВОНЕЋИ КЕДРИ СРБИЈЕ се искрено захваљују Драгану и Дејану Стаменковићу, без чије 
несебичне помоћи ова књига не би угледала светлост дана. Посебно се захваљујемо 

Мирјани Петровић која је књигу приредила за објављивање на нашем језику.



3

САДРЖАЈ

УВОДНА РЕЧ .............................................................................................................8

ПРЕДГОВОР .............................................................................................................10

УВОД .........................................................................................................................13

ОБЛИКОВАЊЕ ПРЕДЕЛА ....................................................................................19
Искуства из раног детињства ....................................................................................19
Касније погрешке  .........................................................................................................21
Пермакултурни предео  ..............................................................................................24

Опште напомене .....................................................................................................24
Обликовање терена уз помоћ багера  .................................................................28
Опхођење са установама и службеницима .......................................................29

Постављање пермакултурног система ....................................................................31
Основна питања ......................................................................................................31
Процењивање парцеле ...........................................................................................32

Положај и клима ................................................................................................32
Услови тла ............................................................................................................34

Процена тла ...................................................................................................35
Својства „лаког“ или „тешког“ тла ..........................................................36
Биљке индикатори .......................................................................................36
Искуства са различитим типовима тла ..................................................41

Могућности обликовања .......................................................................................42
Пробне парцеле .................................................................................................42
Микроклиматске зоне ......................................................................................45

Терасе и путеви ........................................................................................................49
Изградња система тераса .................................................................................50

Ширина ..........................................................................................................50
Нагиб ..............................................................................................................50
Утврда и насипање материјала .................................................................51
Рад са водом ..................................................................................................52
Стабилизовање терасног система ............................................................53

Узгој терасних култура .....................................................................................55
Јаркови за скупљање хумуса ................................................................................57



СЕП ХОЛЦЕРОВА ПЕРМАКУЛТУРА

4

Високе леје ................................................................................................................58
Могућности обликовања .................................................................................59
Пројектовање система високих леја .............................................................63
Обрађивање високих леја ................................................................................67
Убери сам  ............................................................................................................69

Водени пејзажи ........................................................................................................71
Изградња водених вртова и језера ................................................................74
Могућности обликовања .................................................................................77
Могућности коришћења ..................................................................................78

АЛТЕРНАТИВНА ПОЉОПРИВРЕДА ................................................................80
Основна размишљања .................................................................................................80
Плодност тла ..................................................................................................................82

Зелено ђубриво ........................................................................................................83
Биљке за зелено ђубрење .................................................................................84
Мој метод ............................................................................................................85
Грешке ..................................................................................................................88

Списак биљака .........................................................................................................89
Начини за сузбијање непожељних биљака .......................................................92
Старе сорте и биљна разноврсност ....................................................................96

Житарице ............................................................................................................98
Узгој и прерада бранд-ражи ........................................................................ 101

Савети за мешовите културе ............................................................................. 103
Планинске биљке ................................................................................................. 106

Алтернативни узгој животиња ............................................................................... 109
Свиње у пермакултури ....................................................................................... 111

Својства неких старих раса свиња ............................................................. 112
Мангулица .................................................................................................. 112
Швапска хал свиња .................................................................................. 112
Дурок ........................................................................................................... 112
Туропољска свиња .................................................................................... 113

Свиње као помагачи ...................................................................................... 114
Чување свиња у комбинованој привреди ................................................. 116

Дивља говеда и старе расе домаћих говеда .................................................... 118
Чување говеда .................................................................................................. 119
Исхрана ............................................................................................................. 121

Живина ................................................................................................................... 122
Активна заштита птица ................................................................................ 122
Хумано чување живине ................................................................................ 124



САДРЖАЈ

5

Земљани подруми и отворена склоништа ..................................................... 127
Земљана склоништа за свиње ...................................................................... 127
Склоншта од брвана и земљани подруми ................................................ 129
Употреба заклона као оставе ....................................................................... 133

Подруми од камена .............................................................................................. 134

ВОЋЕ .......................................................................................................................136
Могући начини употребе ......................................................................................... 136
Погрешан начин гајења воћа .................................................................................. 140
Мој метод ..................................................................................................................... 143
Заштита од дивљих животиња ............................................................................... 146
Врсте и сорте воћа ..................................................................................................... 148
Размножавање и калемљење ................................................................................... 158

Подлога ................................................................................................................... 158
Калем-гранчица (племка) .................................................................................. 159
Калемљење ............................................................................................................. 160

„Енглеско спајање“ (калемљење на поправљени спој) .................... 160
Калемљење „под кору“ ............................................................................ 161
Калемљење на пупољак (очење) ............................................................ 163
Калемљење премошћивањем ................................................................. 164

Сејање воћне шуме .................................................................................................... 165
„Шок метода“ ........................................................................................................ 168
Прерада, маркетинг и продаја .......................................................................... 170

УЗГОЈ ПЕЧУРАКА ................................................................................................173
Опште напомене ........................................................................................................ 173
Добробит за здравље ................................................................................................ 175
Основе узгоја печурака ............................................................................................ 177

Узгој печурака на дрвету .................................................................................... 177
Печурке које се гаје на дрвету ..................................................................... 178

Шитаке ........................................................................................................ 178
Буковача ...................................................................................................... 178
Краљевска буковача ................................................................................. 178
Златна буковача ......................................................................................... 179
Планинска пањевчица ............................................................................. 179
Намеко ......................................................................................................... 179
Баршунаста пањевчица (еноки) ............................................................ 179
Црна јаблановача (тополовка) ............................................................... 179
Јудино уво ................................................................................................... 179



СЕП ХОЛЦЕРОВА ПЕРМАКУЛТУРА

6

Супстрат ........................................................................................................... 179
„Засејавање“ печурака ................................................................................... 181
Размножавање мицелијума за сопствене потребе ................................. 182
Формирање и одржавање културе ............................................................. 182
Напомене .......................................................................................................... 186

Узгој печурака на слами ..................................................................................... 187
Печурке које се гаје на слами ....................................................................... 187
Супстрат ........................................................................................................... 188

Циклус гајења печурака на слами 
– пример одрживе земљорадње ........................................................................ 188

„Засејавање“ печурака ................................................................................... 189
Формирање и одржавање културе ............................................................. 190

Окружење печурака у поликултури ................................................................ 191
Напомене .......................................................................................................... 192

Узгој дивљих печурака ........................................................................................ 193

ВРТОВИ ..................................................................................................................197
Кухињски врт .............................................................................................................. 197

Сећања на наш Gachtl  ......................................................................................... 199
Апотека на кућном прагу......................................................................................... 201

Мелем од невена ........................................................................................ 206
Уље од мајчине душице ........................................................................... 207
Чај од цикорије за шећерну болест....................................................... 207
Срчењак ...................................................................................................... 208

Повртњак ..................................................................................................................... 208
Најважнији послови у нашем Gachtl-у .......................................................... 208

Природно ђубриво .................................................................................................... 213
Алтернативне методе компостирања .............................................................. 213
Настирање ............................................................................................................. 215

Течно ђубриво ................................................................................................. 216
Мој метод ......................................................................................................... 218

Помоћници у врту ............................................................................................... 220
Волухарице (пољски мишеви) .................................................................... 222
Пужеви голаћи и пужеви.............................................................................. 223
Глисте – природни плугови ......................................................................... 225
Размножавање глиста .................................................................................... 226

Особености градских вртова .................................................................................. 228
Како деца стичу искуство природе .................................................................. 228
Особености дизајна ............................................................................................. 230



САДРЖАЈ

7

Вртови на терасама и балконима ..................................................................... 233
„Бај-пас“ техника ................................................................................................. 238

Списак биљака ........................................................................................................... 240

ПРОЈЕКТИ .............................................................................................................247
Шкотска ....................................................................................................................... 247
Тајланд .......................................................................................................................... 252
Пројекат за спас и живот Аузерланда .................................................................. 256

Медитерански врт .................................................................................... 256
Водени врт .................................................................................................. 257
Врт чула ....................................................................................................... 257
Врт активности ......................................................................................... 257
Одмориште и Стеновити врт ................................................................. 258
Земљани подрум и склониште .............................................................. 258

ЗАКЉУЧНА РАЗМИШЉАЊА ...........................................................................259

АУТОР И КОАУТОРИ..........................................................................................260

ПОГОВОР ...............................................................................................................261



8

УВОДНА РЕЧ

Сваки пут када ме предавања доведу у моју ау-
стријску домовину, радујем се што ћу посети-

ти породицу Холцер на Краметерхофу и што ћу са 
Сепом Холцером разговарати о пермакултури.

Одрживост, обновљивост и оставштина за бу-
дућност су појмови који се у нашим животима 
све више и више подразумевају. Изгледа као да 
песак у пешчаном сату светске историје све брже цури. До сада смо се 
позивали на глобализацију, технологију и привредни раст, а они све ви-
ше и више оптерећују природне ресурсе планете Земље. Стални пораст 
светског становништва такође врши све већи притисак на природне си-
стеме који нам дају живот. Залихе необновљивих ресурса – пре свега фо-
силних горива као што су нафта и природни гас – ближе се крају, а то је 
повезано са сукобима око њихове расподеле. Да не говоримо о климат-
ским променама које ће у следећим деценијама вероватно постати наш 
највећи изазов. 

Пермакултурни покрет који се шири светом својим принципима одр-
живог и обновљивог економског циклуса даје конструктиван допринос за 
превазилажење свих ових проблема. Показује нам пут ка изградњи одр-
живог будућег друштва које ће бити способно да преживи. Људи као што 
су Масанобу Фукуока, Бил Молисон, Дејвид Холмгрен и Сеп Холцер који 
даље развијају и шире пермакултуру, показују нам алтернативне начи-
не за повратак животу са природом, у коме се више нећемо са њом бори-
ти. Задивљујуће је видети како из посматрања природе настају и развијају 
се разумевање и знање. Радозналост, радост испробавања нових ствари и 
здрава сумњичавост зато су заједничка обележја свих „пермакултуриста“. 
Сеп Холцер је добар пример стручњака који своја сазнања и спроводи у 
дела. Успех његових активности увек је био убедљив. Сеп Холцер је пра-
ви пример за енглеску пословицу „Walk the Talk“ („Чини то што говориш“).

Успостављање перманентне културе пре свега се заснива на поновном 
увођењу културе у пољопривреду. Сељаци и баштовани су произвођачи 
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животних намирница, а тиме и носиоци културе. Уништавање земљишта 
уништава и сељака – а тиме и културу. Наша сеоска домаћинства и баш-
те су одраз нашег односа према природи. Зато су нам данас потребни 
промена парадигме и нове етичко-еколошке вредности. Потребна нам је, 
да се још јасније изразим, једна „бирократија“ у правом смислу те речи. 

Где тачно треба да почне ова промена? Код деце у школама на пример, 
али пре свега код градског становништва! На нашем тржишту орјенти-
саном ка профиту потрошач има највећу моћ. Он својом куповном моћи 
одређује како ће се користити наши ресурси.

Књиге попут ове која је пред Вама могу бити драгоцена помоћ у на-
стојању да потрошачи у већој мери постану свесни темељних вредности 
нашег живота. Радује ме што је Сеп Холцер нашао времена да своја иску-
ства, разумевања и знања пренесе долазећим генерацијама.

Нека нам ова књига буде користан саветник на путу ка одрживој бу-
дућности.

Џое („Сеп“) Полајшер
Фарма Долина Дуге, Нови Зеланд, јула 2004

Џое Полајшер је после Другог светског рата одрсатао у западној Штајерској на 
планинском сеоском домаћинству. Неколико година је радио на разним пројек-
тима у такозваним земљама трећег света (пре свега Африка). Заједно са својом 
супругом Триш, Новозеланђанком, преко 20 година живи и ради са пермакулту-
ром на Новом Зеланду. Њихово имање, Долина Дуге („Rainbow Valley Farm“) за-
сновано је на принципима пермакултуре и добар је пример њихове примене и 
употребе и као пример одрживог живота. Полајшер предаје пермакултуру у 
пракси не само на Новом Зеланду, већ и у другим земљама света.
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Драге читатељке и читаоци!

Пред Вама је моја друга књига којом желим да 
пренесем искуства која сам сакупио током 

више од 40 година рада у алтернативној пољо-
привреди. Подстицај за писање дошао је од мно-
гих посетилаца Краметерхофа међу којима су 
били наставници, професори и лекари, али и се ља ци и баштовани. Но, 
посебно су ме моја супруга Врони и моја деца под стицали да докумен-
тујем своја искуства и сазнања. Велики успех моје прве књиге, биогра-
фије „Бунтовни пољопривредник“ (преко 120.000 продатих примерака за 
две године), награда „Златна књига“ и хиљаде пи са ма одушевљених чи-
талаца показују ми да постоји велико интересова ње јавности за мој рад 
са природом. Када су се моја ћерка Клаудија и мој син Андреас понудили 
да помогну, више нисам могао да кажем не. 

Овом књигом желим да постигнем да још више људи покуша да жи-
ви у складу са природом и да је разуме, уместо да се бори против ње. 
На путовањима у оквиру мојих пројеката у иностранству видео сам 
страш не слике које су ме дуго заокупљале и задавале ми ноћне море. У 
Босни, Колумбији, Бразилу, на Тајланду или у САД, свуда можете виде-
ти како се људи неодговорно односе према природи. Изгледа да су мно-
ги људи изгубили способност да самостално размишљају и буду одго-
ворни према садашњим и долазећим поколењима. Последица тога је 
опхођење према природи и бићима око нас без поштовања. Десетине 
хиљада хектара прашуме и степе намерно се спаљују са свиме што у 
њима живи, како би се обезбедио простор за монокултурну пољопри-
вреду. Последица тога је да само неколицина људи стиче богатство на 
рачун огромне друштвене већине која углавном не зна како да обезбе-
ди себи храну. Сиромаштво и невоља у такозваним „земљама у развоју“ 
не зна за границе! Стари људи и деца третирају се као отпад и живе као 
просјаци на улицама. Тамо је јачи увек у праву, искусио сам то и видео, 
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и то у крајевима у којима не би смело да буде глади, јер је земља плодна 
а клима тако повољна да би за све требало да буде довољно хране у ве-
ликим количинама. Тамо су многи изгубили своју земљу која је сада 
власништво велепоседника а тиме су изгубили и могућност да прехра-
не себе и своју породицу. Изгубили су независност, а веома је тешко да 
се она поврати. Тако многи живе у предграђима великих градова у нај-
горим условима, на улици, док се њихова земља немилосрдно пљачка и 
уништава. 

Многи у Европи верују да се то нама не може догодити: али ми се на-
ла зимо на путу ка томе! Мала пољопривредна домаћинства се углавном 
воде као додатни посао, јер сељаци више не знају како да живе од свог 
рада. Ретко ко се усуди да иде својим путем и да тражи алтернативне на-
чине вођења имања. Уместо тога многи се за управљање својим поседом 
оријентишу ка подстицајним програмима и у складу са тим и изграђују 
свој посед. Или се одлуче за квантитет уместо квалитета и покушавају да 
количином производње компензују ниске цене. Конкретно то значи: 
спроводи се монокултура са све већом употребом хемије. Многи до-
звољавају да их уплаши бирократска препрека која се поставља ако же-
лите да управљате својим поседом на алтернативни начин. Задатак сва-
ког појединца је да живи и брани своја права, своје тло и земљу, своје 
схватање демократије. Уколико то не урадимо, бићемо у опасности да на-
правимо места бирократској диктатури. 

Већ сам у својој првој књизи описао колико је тешко ићи својим пу-
тем. Пре пет година дошао ми је посетилац са Новог Зеланда. Био је то 
Џое Полајшер коме је у животу ишло слично као и мени. Он се одлучио 
да се исели из Аустрије и да на Новом Зеланду под најтежим условима 
изгради пермакултуру. Током времена и Европљани су почели да по-
сећују његов посед и одушевљени су његовим достигнућима. Џое је једна 
изванредна личност. Он је учитељ и практичар, онакав какав је потребан 
данашњем времену. Његова уводна реч овој књизи треба да појасни да 
и на другом крају света има људи који желе да живе у сарадњи са окру-
жењем, а не у сукобу с њим. Опхођење пуно поштовања према нашем 
свету и бићима око нас – не бити мотивисан супарништвом, завишћу 
или омразом – то је једини прави пут!

Драги Џое, пријатељу, на овом месту желим од срца да ти се захвалим на 
твом заузимању за одрживо коришћење земље окренутом ка будућности, 
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на твојој помоћи за развој и ширење пермакултуре у Аустрији, као и на 
уводној речи у мојој књизи.

Такође желим да се захвалим својим дугогодишњим сарадницима 
Ериху Ауернигу и Елизабети Мор, који су ме стално подржавали у ра-
ду. Без њихове свесрдне сарадње не би ми било могуће да одговорим ве-
ликом јавном интересовању за мој облик управљања. Уз њихову помоћ 
успео сам да Краметерхоф покажем хиљадама заинтересованих и да се 
преко тога још и посветим многобројним пројектима у иностранству. 
Такође сам могао да држим предавања и семинаре, и на тај начин прене-
сем своја искуства. На овом месту желим такође да се од срца захвалим и 
госпођи Марији Кендлбахер и њеној ћерки Хајди које се брину о нашим 
гостима на Краметерхофу. Хвала и мом брату и надзорнику ревира Мар-
тину Холцеру.

Али пре свега желим да се захвалим својој породици и мом великом 
срцу, Врони! У ових 36 година брака увек је била на мојој страни и свом 
снагом ме подржавала. Само заједно смо могли овако успешно да водимо 
Краметерхоф и да уз то још и нађем времена да напишем књигу! Оваква 
породица је прави дар са неба.

Овом књигом покушао сам да одговорим на питања која су ми нај-
чешће постављана на мојим предавањима и семинарима. Она би треба-
ло би да вам помогне да пронађете свој пут ка животу са природом: да ли 
ћете га отпочети на прозору, у дворишту или сопственој њиви, сасвим је 
неважно. Чим се размишљање промени у правцу природног и самостал-
ног, ова књига је за мене већ више него испунила сврху! Желим вам пуно 
успеха у спровођењу сопстевених идеја, а можда и сопстевих пројеката 
пермакултуре.
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УВОД

Године 1962, као деветнаестогодишњак, преузео сам родитељско сео-
ско имање у Салцбургер Лунгау. Од тада на сопствени начин управ-

љам Краметерхофом. Направио сам језерца, терасе и вртове, узгајао сам 
рибу, дивљу стоку и печурке, основао алтернативни расадник дрвећа и 
још много тога. Упркос чињеници да се једно имање може специјализо-
вати за много различитих облика производње, увек ми је било важно да 
се не усмерим на само један извор прихода. Желео сам да по могућству 
останем вишестран, како бих могао да брзо одговорим променама усло-
ва на тржишту. Осим тога, моја интересовања су била толико широко 
распрострањена, да не бих ни могао да се бавим само једним обликом 
производње. Током година, овај начин рада се увек изнова показивао као 
исправан. У време док сам био још млади пољопривредник многи су ме 
називали „лудаком“, који неће далеко стићи са својим начином вођења 
газдинства, те ће морати да ускоро прода своје имање. Али успех ми је 
давао за право: успео сам да током година површину имања Краметер-
хоф удвостручим у односу на преузето стање, док је велики број мојих 
критичара морао да одустане од својих имања или да потражи додатни 
извор зараде. Тренутно Краметерхоф обухвата површину од 45 хекта-
ра која се протеже јужно низ Шварценберг од 1100 до 1500 метара над-
морске висине. И данас ме још увек многи називају „лудаком“, али је то у 
међувремену престало да ми смета. У међувремену сам научио да је мно-
гима тешко да прихвате кад нешто радите другачије – онда вас је теш-
ко проценити, не могу вас лако контролисати и управљати вама, што за 
многе очигледно представља опасност.

Мој алтернативни начин рада донео ми је и бројне спорове са биро-
кратским управама који су понекад били веома дуготрајни и напорни. 
Требало ми је много снаге и енергије да издржим све те расправе и да не 
одустанем од свог пута. Један сукоб са нашим самоважним управљачким 
апаратом који ми је као независном земљораднику често отежавао жи-
вот, коштао ме је многих непроспаваних ноћи. Било је често и тешких 



СЕП ХОЛЦЕРОВА ПЕРМАКУЛТУРА

14

времена када нисам знао како да све то преживим. На сву срећу, моја же-
на Вероника ме је увек у потпуности подржавала и све ове године била 
на мојој страни, тако да сам увек налазио снаге да, упркос наметима, до-
датним порезима и другим ујдурмама од стране власти, и даље радим. 
Снагу сам црпео и из природе: кад год бих завршио са још једним ком-
пликованим судским спором или када бих прочитао неки од многих не-
сувислих стручних извештаја, шетао сам сатима кроз своје засаде, са-
купљао семенке и сејао их даље, на другим местима. И посматрање мојих 
биљака и животиња ме је снабдевало новом, свежом енергијом. При-
рода и породица су ми помогли да издржим, упркос терору власти. Не-
појмљиво ми је да се човеку који има нове идеје на пут поставља толико 
камења и препрека за спотицање. Чињеница да нисам дозволио да ме за-
плаше и ућуткају, како бих некоме дао за право, донела ми је очигледно 
назив „бунтовног земљорадника“. Веома је тужно да је уопште потребно 
постати „бунтовник“ да би се управљало домаћинством у складу са при-
родом! Данашњи гломазни управљачки апарат по мом мишљењу већ у 
корену гуши сваку стваралачку мисао. Ове проблеме треба да реше они 
који имају моћ, јер и овде важи стара изрека: „Риба смрди од главе“.

Требало би да идемо за демократијом као главним принципом, уме-
сто што се понашамо као леминзи и слепо трчимо за масом, јер тако ће-
мо и нашу демократију и наша права пре или касније изгубити. На свом 
газдинству немам проблема са превеликим бројем такозваних штеточи-
на, јер је природа савршена и све држи у равнотежи. Волео бих када би и 
наш управљачки систем могао да се на сличан начин регулише, како нас 
не би гурао ка граници опстанка нити кажњавао креативно размишљање. 
Мислим да би требало да се сви боримо против ове неподношљиве ситуа-
ције и тако сведемо „пренамноженост власти“ у нормалне оквире.

Пре девет година, у лето 1995. добио сам писмо са Универзитета за 
природне ресурсе и примењену екологију из Беча, са питањем да ли би 
могли да одрже семинар код нас на Краметерхофу. На том семинару први 
пут сам чуо да за мој начин вођења газдинства постоји и одговарајући 
назив: „пермакултура“. Овај назив су сковали аустралијски еколог Бил 
Молисон и његов студент Дејвид Холмгрен а потиче од енглеских речи 
„permanent agriculture“, што у преводу значи „трајна и одржива пољо-
привреда“. Тиме се мисли на вођење газдинства по узору на природу, 
базирану на природним циклусима и еколошким системима. Студенти 
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који су учествовали на семинару послали су ми неке књиге о пермакул-
тури. Када сам их прочитао, могао сам само да се сагласим са изнетим 
аргументима. Основне мисли и идеје тих књига заиста су врло блиски 
мом начину вођења газдинства. Утврдио сам да, иако има много нових 
имања која се руководе принципима пермакултуре, ни једно није радило 
онако како ми радимо на Краметерхофу. То има везе и са тим што је кон-
цепт пермакултуре развијен тек 1978. године, а ја сам почео да правим 
вртове и језерца и да експериментишем са одрживим кружним системи-
ма још у својој младости. Моји методи су се развијали дуже од 40 година. 
Имао сам довољно времена да их стално побољшавам и тако изградим, 
да сада имам најмање посла, а ипак постижем добре приносе. Било ми је 
очигледно да то радим подражавајући природне циклусе. Шта је уопште 
требало да исправљам на природи, када природа већ савршено функци-
онише? Сваки пут када сам покушао да поправим природу, убрзо бих 
установио да само себи задајем више посла, док губици у приносу по-
стају већи. Тако сам се увек изнова враћао на природни пут, који се дока-
зао као једини исправан пут.

Вероника и Сеп Холцер
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Основни принципи пермакултуре

• Сви елементи система стоје у међусобној спрези
• Мултифункционалност: сваки елемент испуњава више функција, а 

сваку функцију извршава више елемената
• Смишљено и сврсисходно коришћење енергије у сваком погледу, рад 

са обновљивим изворима енергије
• Коришћење природних ресурса
• Интензивно коришћени системи на малом простору
• Примена и обликовање природних процеса и циклуса
• Подржавање и коришћење дејстава која дају предност (стварање ви-

соко продуктивних структура на малим површинама)
• Диверзитет (разноврсност) уместо монокултуре

У мом начину привређивања примењени су сви ови критеријуми. Ка-
да су ми коначно предложили да би требало да представим своје имање 
као газдинство засновано на пермакултури, и да га отворим за јавност, 
сло жио сам се.

Међутим, убрзо сам открио да има много самозваних пермакултурис-
та и дизајнера пермакултурних система који се баве само теоријом пер-
макултуре и који немају појма о томе како да је примене у пракси. А 
управо је практично искуство незамењиво у пројектовању пермакултур-
ног система, јер тешко је упознати и разумети природу само на основу 
теорије. Само они који имају лично искуство могу да дају стручне саве-
те. Мислим да је једино прихватљиво да услуге пројектовања пермакул-
туре нуди неко ко има довољно практичног искуства нагомиланог током 
много година рада. Мало радног искуства и неколико кратких курсева 
сигурно нису довољни. Зато желим да препоручим свима који су заин-
тересовани за пермакултуру, да се добро информишу о личном искуст-
ву ових саветника и да се не ослоне само на њихова сведочанства и друге 
референце. Најбоље је пре саветовања лично завирити на пермакултур-
но имање саветника, односно пројектанта. То ће вам рећи много о њего-
вим способностима и знању.

Холцерова пермакултура обједињује обликовање терена (прављење 
тераса, високих леја, водених вртова, језераца, јаркова за задржавање ху-
муса, микроклиматских зона), агро-шумарство (укључивање дрвећа и 
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грмља у пољопривреду), рибарство, узгој водених биљака, држање жи-
вотиња, воћарство, планинску испашу и узгој планинских и лековитих 
биљака. Чак ни туризам није искључен. Економија и екологија не морају 
да буду супротстављене. Холцерова пермакултура постоји од 1962. годи-
не и заснива се на деценијском искуству управљања имањем са пуним 
радним временом. Тај начин вођења имања мора се упознати и разумети 
у целости, како би се могао применити тако да буде исплатив. Само они 
који практикују пермакултуру могу да је разумеју и преносе другима. За-
то нема смисла једноставно „створити“ пермакултурни систем иденти-
чан моме. Пермакутуру морате учити као што се и азбука учи у школи, 
свако сам. Само тако са њом можете постићи успех и остварити срећу. 
Пермакултурни принципи су делотворни у целом свету, као што сам мо-
гао да се уверим у оквиру својих пројеката у Колумбији, Тајланду, Брази-
лу, Сједињеним Државама и Шкотској.

Актуелне информације о мојим пројектима, као и о предавањима, се-
минарима и вођеним шетњама кроз Краметерхоф можете наћи на на-
шем сајту www.krameterhof.at. На жалост више нисмо у могућности да 
одговоримо на сва питања и писма која добијамо, јер је интересовање 
јавности велико. Зато Вас молимо за разумевање и надамо се да ће ова 
књига разјаснити бар нека од Ваших питања.
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План имања 
Краметерхоф

Планински пашњак и воћњак
Подручје дивљине
Вода
Парцеле које се рекултивишу
Пројекат шумске пољопривреде 
и гајење печурака
Терасе са гајеним биљкама 
и дрвећем

Краметерхоф (1286 m)
Колиба дрвосеча
Ловачка кућа
Стакленици
Пашњак на Језеру медведа 
Пашњак воденог кипариса
Кућа звезда
Терапеутски врт и центар за семинаре
Кућица чувара земље
Гоиц колиба
Камени подрум
Расадник за шумски врт
Генератор
Скривена осматрачница
Птичје гнездилиште

Пут посут туцаником
Пут погодан за камионе
Тракторски пут
Планинске стазе
Стрми пут
Извор
Хидраучични маљ
Граница/ограда
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ИСКУСТВА ИЗ РАНОГ ДЕТИЊСТВА

Прва искуства са узгојем биљака стекао сам још као дете. Тада сам 
на располагању имао мали комад камените и суве земље на низбр-

дици близу наше куће, коју ми је отац, за накнаду од два шилинга, пре-
пустио да обрађујем. Тај комад земље је мојим родитељима био готово 
безвредан и само су га једном годишње косили. Пошто је тамо, због мно-
гобројног камења и топлоте, било и много змија, тај део смо називали 
Beibwurmboanling, по легеднарној Beibwurm, великој и отровној змији. Та 
парцела ми је омогућила да још у детињству доста научим о узгоју биља-
ка. Пре тога, сва искуства сам стицао само негујући цвеће у мајчиним 
саксијама. Тако сам почео да уз помоћ мотике и ашова обрађујем повр-
шину приближне величине од 2m2. Поређао сам камење тако да напра-
вим леју, која је, иако мала, била прва тераса коју сам направио. Убрзо су 
тамо израсле јагоде, воћна дрвца, бундеве и разне друге биљке. Приме-
тио сам да су јагоде које су расле тик уз камење биле слађе и веће од дру-
гих. Назвао сам их „камене јагоде“ или Stoaradbe и под тих именом их у 
школи мењао за гумице и књиге Карла Маја.

Фотографија Краметерхофа из доба мог детињства.
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Искуство са јагодама учинило је да схватим нешто веома важно што 
сам касније могао да употребим. Топлота камења, њихова способност да 
задрже и потом зраче топлоту, њихово дејство изједначавања темпера-
туре, влага под њима, много кишних глиста и активан живот испод њих 
– све то је имало позитивно дејство на јагоде, а затим и на многе друге 
биљке. Тако су моје шумске јагоде, које су по природи прилично ситне, 
у башти постале веће и веома слатке. Овим описом желим да кажем ка-
ко је важно непрестано пажљиво посматрање земље и биљака. Кад год 
је то могуће, требало би да утврдите зашто неке биљке добро напредују 
и зашто вам неке задају бриге. Битно је из прикупљених сазнања извући 
праве закључке. То је једна од најважнијих способности потребних чо-
веку у опхођењу са природом. Исплати се и анализирати ствари које су 
пошле наопако, јер се из тога може закључити у чему је грешка. Зашто 
је нешто тако лепо и здраво, док је друго тако болесно и слабо? Зашто је 
једна биљка тако тамно зелена и сочна, а друга угасла и бледа? Интензив-
но посматрање баште од почетка је имало пресудни значај за мој успех. 
Број биљака које сам гајио све више се увећавао, и ускоро сам могао да 
узгајам многе разичите воћке, биље и свакакво поврће. Настављао сам 
да посматрам и побољшавам свој систем. Коначно сам направио и свој 
први рибњак у којем сам гајио своје сопствене рибе. О развоју мојих ме-
тода сађења и обликовања у току детињства и младићког доба већ сам 
опширно писао у својој првој књизи „Бунтовни земљорадник“.

Краметерхоф зими.
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КАСНИЈЕ ПОГРЕШКЕ 

У послењих неколико деценија правили смо велике грешке у управ ља-
њу земљом. У име пољопривреде покушавали смо да исправимо уочене 
несавршености терена и да са парцела одведемо нежељену воду. Камење 
и стење су дизани у ваздух, како би се створила поља и долине погодни 
за машинску обраду. Влажне ливаде на којима су расле најлепше орхи-
деје исушиване су да би се садиле густе монокултурне шуме смрче. Ау-
стријска пољопривредна комора је одговорна за то што су се овакве ме-
ре увећале са 60% на данашњих 80%. Исушивање тла великих размера и 
данас се на многим местима подржава. И даље се уклањају живе ограде 
и секу воћњаци, исправљају реке и потоци, а те промене покреће и њима 
управља монокултурни систем пољопривреде.

Последице ових монокултура и неодговорног опхођења према на-
шој природи су већ добро познате: све се чешће дешавају катастрофе све 
већих размера, а штете по националну економију су немерљиве. Попла-
ве, клизишта, ломови од ветра и снега су на дневном реду. Губе се дра-
гоцена биомаса и плодни хумус. Такво плиткоумно понашање доводи до 
смањења могућности тла да задржава воду – читаве области постају пре-
кисељене те се полако претварају у пустиње. Коначно, употреба средста-
ва за запрашивање и ђубрење хемијским ђубривима доводи до загађења 
подземних вода. Природна разноликост живих бића је озбиљно угрожена: 
од богато структуираног животног окружења, одједном имамо монотона 
монокултурна станишта. Овај губитак биотопа доводи до тога да се не-
колико врста биљака и животиња експлозивно шире, док остале потпуно 
нестају. Нестаје разноврсност животињског и биљног света. Чим је човек 
уништио природну еколошку равнотежу, одмах је започео борбу против 
„штеточина“ и „корова“ за које би требало сам себе да криви. Нова грана 
индустрије, пољопривредна хемија, посвећена је уништењу ових против-
ника хемијским средствима. Међутим, ко има још имало осећаја за деша-
вања у природи, препознаће да смо управо ми људи омогућили масовно 
ширење појединих организама. Када само мали број врста налази опти-
малне услове за развој, онда оне запоседају простор. Нестали су њихови 
природни противници и супарници, који су систем држали у равнотежи. 

Како можемо да барем делимично поправимо учињене грешке? Споз-
наја и признавање тих грешака су први и најважнији корак. Тек после 
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тога наћи ћемо пут који води назад, ка природном понашању и раз-
мишљању. Најчешће помаже кад тражимо грешке које смо сами учини-
ли, а не оне за које су други криви. И сâм сам у име „напредне“ земљо-
радње направио многе грешке. На разним курсевима земљорадничких 
школа, разним обукама и из стручне литературе учио сам о премисама 
модерне земљорадње. Док сам још био млади пољопривредник, пољо-
привредна комора са својим једностраним системима подршке и разни 
економски саветници предочавали су ми савремене технике управљања 
имањем. Саветовали су ме како да будем напредни земљорадник, а не 
„простак“. Путем једностраних информација и обука и ја сам дозволио 
да ме убеде и једно време сам ишао погрешним путем.

На сву срећу, у детињству и младости сам сакупио нека сопствена 
искуства у опхођењу са биљкама и животињама, те сам тако и могао да 
препознам странпутицу на којој сам се нашао. Штета коју сам изазвао 
пре него што сам то увидео још увек је била подношљива. Да нисам имао 
своја позитивна искуства сигурно бих и даље ишао путем „напретка“, не-
свестан његових последица. 

Одбацио сам службена упутства и одлучио да обновим имање према 
сопственим идејама. Било ми је важно да опет имам здраве и отпорне 
животиње и биљке. Коначно сам опет могао сам да остварујем своје за-
мисли не одговарајући никоме, и да на прави начин уживам у обрађива-
њу земље. Најпре сам почео тако што сам уз помоћ машина поправио 
и проширио терасе које сам правио у детињству. Даље сам желео да на 

Терасе се на Краметерхофу пружају 
сe од долине (на 1100m надморске 
висине) до планинског пашњака 
(на 1500m надморске висине). До 
некада неприступачних терена сада 
се лако може доћи; на тај начин се сва 
земља може ефикасно искористити.
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прави начин искористим изворе које сам имао на имању. Пошто сам оду-
век радо узгајао рибе, по целом имању сам распоредио рибњаке и језерца 
како бих их размножавао. Тако су полако почели да настају обриси дана-
шњег пермакултурног пејзажа Краметерхофа.

У оно време још ништа нисам знао о пиринчаним пољима у Азији или 
о терасама Бербера у Мароку. Тек касније сам сазано да су то методе које 
се користе вековима. Убеђен сам да ће свако ко покуша успешно да се 
бави пољопривредом сасвим спонтано открити те методе. Многе култу-
ре развиле су ове успешне и складне системе које су потом непрестано 
усавршавали, покушавајући и грешећи, учећи на сопственим грешакама.

Пројектовање пермакултурног предела у суштини је обнављање де-
лимично уништеног природног земљишта. То је стварање малих предела 
уређених по узору на природне екосистеме. Овако обликовање нуди одр-
живу алтернативу монокултурном систему који уништава наше тло и за-
гађује наше подземне воде.

Обликовање земље у складу са 
природом: на слици је влажни 

биотоп који сам направио на 1400m 
надморске висине.
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ПЕРМАКУЛТУРНИ ПРЕДЕО 

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ

Пермакултурни предео се тако пројектује, да се свим биљкама и живо-
тињама које у њему живе омогући да раде у међусобном складу. Само је 
тако могуће управљати земљом на одрживи и стабилан начин. У плани-
рање се укључују и користе сви постојећи ресурси – било да су то извори, 
језерца, мочваре, стене, шуме или зграде. Битно је да се искористе по пра-
вилима биотопа, што конкретно значи да се природне датости посматра-
ног одредишта подржавају и јачају. Да бисмо на исправни начин искори-
стили расположиве природне ресурсе морамо да радимо са природом, а 
не против ње. То доноси жељени успех а изискује најмање енергије.

Вода је живот и зато захтева брижљиво опхођење. Зато покушавам да 
воду (сасвим је свеједно да ли се ради о кишници, подземним водама или 
о изворској води) што дуже задржим на свом имању. Могућности њеног 
коришћења су веома разнолике: на мокром земљишту бих направио је-
зерце, водену башту или влажну ливаду са орхидејама. Сува станишта 
користим за култивирање биљака које воле сувоћу, као што су тимијан, 
мајчина душица (Тhymus serpyllum; такође пољски тимијан), мајоран и 
жалфија. Амарант и спанаћ са Нежидерског језера такође су прилагође-
ни сувим пределима и на таквим местима дају добре приносе. Ово су са-
мо неки примери биљака које успевају у сувим условима.

Нарочито битан део моје пермакултуре представљају терасе. Без њих 
би ми било немогуће да обрађујем иначе непродуктиван и местимично 
неприступачан терен на Краметерхофу. Постављањем тераса, које се могу 
користи и као путеви, могу да култивишем и најстрмије падине и да уз то 
и остварим приход. Терасе омогућују чак и коришћење мањих пољопри-
вредних машина. Оне знатно увећавају обрадиви простор, а добијање тих 
додатних парцела нарочито је значајно за мале поседе. Терасе спречавају 
спирање и одношење драгоценог хумуса. Коначно, оне спречавају ерозију 
тла и значајно доприносе здрављу и плодности тла. При постављању те-
расе битно је да се на минимум сведе број ћорсокака. Ако је могуће, свака 
тераса би требао да образује непрекидан појас земљишта, како би се мо-
гле обрађивати уз мали утрошак енергије. Кад правим терасе, покушавам 
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да поштујем принципе природе. По правилу, код обликовања се не смеју 
формирати праве линије, ћошкови нити стрми нагиби (осим код висо-
ких леја). Битно је изделити земљиште стварањем много структура малих 
површина. На тај начин настају многобројне микроклиматске зоне, што 
даље увећава могућности обраде земљишта. Стварањем сувих и влажних 
биотопа, живих ограда, заштита од ветра или високих леја на различи-
тим стаништима настају посебни климатски односи. На таквим местима 
могу да гајим многе биљке које иначе не би могле овде да опстану и којих 
зато на мом поседу раније није било.

Штала 

Место 
предвиђено 

за оазу

Главни пут

Воћњак

Острво

Језеро 
1000 m2 површине

Врт чула обликован 
у виду лавиринта

Високе леје

Високе леје

Центар

Воћњак

Медитерански 
врт

Место за одмор

Врт активности

Стеновити 
врт

Земљани 
подрум

План пројекта „БЕРТА“ заснован на принципима Холцерове пермакултуре који спроводи „Спас и живот 
Аусзерланду“, организација за помоћ особама умањених способности.
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Пермакултурни систем на Холцер Хофу

Могући начини коришћења земљишта на Холцер Хофу у Бургенланду, у Аустрији.

Легенда

Водени биотоп
Вентилација - испуст
Високе леје
Воћњак
Покривена спремишта,  
степенице
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У пермакултури, могућности за обликовања готово да немају граница. 
Могуће је све што дозвољавају терен и земљиште. Високе леје се користе 
за узгој поврћа и усева. Постављање тераса повећава обрадиву површи-
ну и отвара ми приступ до најзабаченијих делова имања. Леје и терасе 
могу имати много разичитих функција. На пример, ако се имање грани-
чи са улицом или пругом, или ако се у близини налази фабрика, онда се 
брдовите и високе леје могу користити као заштита од штетних примеса, 
прашине, буке и издувних гасова. Те леје постављам дуж границе имања 
и на њима засадим разно дрвеће и грмље. Леје са бујном вегетацијом он-
да служе као визуелна баријера и уз то штите земљу од загађења. Тако 
настаје жива ограда која многобројним птицама, јежевима и инсектима 
нуди склониште и место за живот. Овакве бране граде мрежу станишта 
која имају суштинску улогу у очувању и унапређењу заједница корисних 
животиња и инсеката. 

Наравно када овако нешто радите, морате поштовати границе поседа 
и водити рачуна о правима суседа, како се не бисте суочавали са непо-
требним проблемима. Трудим се да се што је више могуће придржавам 
законских прописа. Ако се то не уради у фази планирања или градње, 
биће много теже да се од надлежних институција накнадно добију по-
требне дозволе. 

Домаће животиње (свиње, кокошке, патке итд.) су интегрални део 
пермакултурног система, а оне су током целе историје подједнаку важ-
ност имале и за многе друге културе. Добро осмишљен систем ограђених 
пашњака и обора омогућава ми држање животиња на истом простору са 
биљним културама. Уместо да оптерећујем тло прекомерном испашом, 
користим животиње као помоћнике у послу.

Природно, свака већа измена у изгледу терена мора се спроводити са 
највећом могућом пажњом, како се не би створила клизишта или водо-
дерине. Зато је увек добро почети полако и постепено прикупљати иску-
ства која су вам потребна. Уколико планирате да одмах спроведете ве-
лике промене, биће неопходно да потражите стручну помоћ. Још нисам 
видео комад земље на коме није било могуће успоставити и одржавати 
пермакултурни систем. Све једно да ли у најмањим вртовима, или на нај-
већим поседима, у граду илу на селу, принципи пермакултуре се свуда 
могу применити.
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ОБЛИКОВАЊЕ ТЕРЕНА УЗ ПОМОЋ БАГЕРА 

Према принципима Холцерове пермакултуре, употреба багера је нео-
пходна само једном, при постављању система. Дубина до које можете ко-
пати зависи од локалних услова тла. Она може износити од 20 центиме-
тара до 2-3 метара, зависно од тога какву структуру подижете. Захетви 
које закон поставља за ове радове разликују се од покрајине до покраји-
не. Ти захтеви мени изгледају углавном бесмислено, јер се могу разли-
чито тумачити, а у пракси углавном нису применљиви. Уколико имате 
пројекат који се коси са било којом од тих законских регулатива мораће-
те добро да истражите закон и да наведете убедљиве разлоге, чињенице 
и доказе. 

Употреба багера омогућава да се земља дубоко растресе и да јој се до-
да биомаса. Нежељене биљке и корење могу се лако одстранити и на ли-
цу места најбоље поново искористити тако што ће се уситнити и убацити 
назад у тло. Благотворно дејство ових мера дуго траје, а парцела неће мо-
рати да се прекопава сваке године. Додавањем овог материјала земљиш-
ту повећава се његова моћ задржавања воде и тако побољшава водени 
баланс. Поред тога, и земља се растресе и проветри, а тамо где има кисе-
оника има и живота. Чак и ако ово тек први пут покушавате, брзо ћете 
увидети да овај начин опхођења са земљом даје најбоље резултате. Тако 
добијамо парцеле на којима можемо да сејемо, садимо и узгајамо усеве. 

Посебно желим да напоменем да је уклањање и спаљивање биомасе 
погрешно. Управо при спаљивању се губи велика количина биомасе. Ма-
лу количину пепела, који се може користити као ђубриво, лако може да 
раздува ветар или да спере киша. Зато прикупљени материјал треба од-
мах употребити, на месту где је нађен. У зависности од својстава, тај ма-
теријал се може користити као основа за високе леје, за градњу заклона 
од брвана, ограђивање пашњака или се једноставно може употребити за 
настирање (малчирање) земљишта. 

Често се дешавало да сам у току радова са багером у земљишту наи-
лазио на подслојеве који су задржавали воду и спречавали равномерну 
дренажу тла. Растресање таквих слојева, мешање са песком, камењем и 
хумусом је дуготрајан начин да се земља поново учини плодном. То по-
маже да се створе бољи услови за раст биљака и обезбеди активан живот 
у земљи.
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Неке веће високе леје би требало поново подизати сваких 5-10 годи-
на (зависно од типа њихове култивације). И животиње могу да заравна-
ју или сабију леје. Такође, ако на лејама расте превише траве, по њима 
се може газити, а то ће их сабијати и чинити компактним. Уз помоћ ма-
лог багера те леје се једноставно могу поправити и обновити. То се мо-
же урадити и трактором, хек-багером или плугом – слично као што се 
одржавају леје у којима се гаје шпаргле. Одлука о томе коју ћете машину 
употребити треба да зависи од тога који је метод најпримеренији и који 
захтева најмањи утрошак енергије.

ОПХОЂЕЊЕ СА УСТАНОВАМА И СЛУЖБЕНИЦИМА

Прво што морам да знам је шта желим и шта ми је потребно да то ос-
тварим. Само када сам потпуно сигуран у свој пројекат, наћи ћу и начин 
да га спроведем. По мом искуству, службене организације – све једно да 
ли је то општина, пољопривредна задруга или нека друга установа – рет-
ко дају корисне савете у вези са пољопривредом. По правилу, прво ми 
објасне шта све није дозвољено. Ако све то озбиљно схватим, онда ми го-
тово никакве алтернативе не преостају. Зато је најбитнија моја способ-
ност да стваралачки размишљам и да долазим до нових решења. Морам 
да знам шта желим и шта могу. У наше време, потребни су машта и од-
важност да би се водио живот у складу са природом.

Хвала небесима, сељаци су још увек слободни да одлуче шта желе да 
ураде са својом земљом, све док је користе у пољопривредне сврхе. На 
жалост многи сељаци су заведени да мисле како могу да раде само оно 
у чему ће их власт подржати. Уколико желе субвенције, њихов пројекат 
ће морати да буде службено одобрен; мораће да поднесу пројектну до-
кументацију и планове. Веће пројекте морају одобрити и банке које тре-
ба да доделе пољопривредне кредите, а оне треба и да процене пословни 
план и очекивани профит. Нико ко крене тим путем кредитне зависно-
сти и зависности од државе неће имати много успеха. 

Ево примера како протиче пројекат коме су неопходне државне дозво-
ле: желите да направите скромно мало језеро са воденом површином од 
200m2, да бисте се у њему купали. Можда желите да у њега убаците и не-
ке рибе и да ту омогућите живот неколицини гусака и патака, или једно-
ставно желите само да имате воду на сопственом имању. И онда кренете 
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уобичајеним путем, најпре у Градску управу. Тамо ће вам саопштити да 
морате ићи и до Водне управе где ће проверити да ли се ваши планови ко-
се са локалним прописима о коришћењу вода, јер је Градска управа над-
лежна само за грађевинску страну пројекта. Исту информацију добићете 
и од Земљорадничке коморе. Они ће вам предочити да ће подржати ваш 
подухват, али само ако имате пројектну документацију и планове које 
је урадио неки инжењер грађевине или хидрологије. Сада је процес до-
бијања дозвола у пуном јеку. Касније се испостваља да треба да набави-
те и одобрење од надлежних за рибарство, само зато што у свом језер-
цету желите да имате и неколико пастрмки. Такође, требаће да изађе и 
комисија која ће да утврди каква је стабилност терена. И на крају, али не и 
најмање важно, мора још и да се провери да ли се и колико угрожавају су-
седи. То значи да ће свим суседима бити предочени ваши планови.

Сада неко од ваших суседа сматра да би то језерце могло да донесе и 
одређене опасности. Могао би неко да упадне у њега, а могло би да при-
вуче и много комараца. Можда се у њему настане и жабе, а можда чак и 
змије. Осим тога, језерце би могло да се прошири и на суседово земљиш-
те. Ланац препрека које вам се стављају на пут нема краја. Због свих ових 
проблема многи одустају од жеље да направе језеро или рибњак на поља-
ни и одлучују да је ипак боље све оставити како је било. Али ако у вама 
постоји искра креативног мишљења, ви ћете кренути другим путем. 

Могли бисте, на пример, да откријете место на свом имању које је већ 
природно влажно. То место можете ослободити од растиња и направи-
ти мали насип. То удубљење у земљи није никаква опасност, јер вода није 
изнад нивоа земљишта. Вода ће се скупљати само у удубљењу. Водена по-
вршина обухвата само неколико квадрата. Током времена насип ће да 
урасте у вегетацију. Корито се може још мало продубити, што ће тешко 
неко приметити. Опасност не прети никоме, јер је промена у ствари вео-
ма мала.

Овако настали водени биотоп се чак може и увећати. И суседи и по-
сетиоци ће подједнако уживати у погледу на језерце и биљни свет који 
ту расте и буја. Деца ће бити одушевљена. Можда ће неко покушати да и 
сам исто направи. Уколико неко од суседа и поднесе пријаву, службенику 
из Водопривреде који дође у контролу може се увек објаснити да је језер-
це увек било у склопу поседа. Ви сте само предузели потребне мере ради 
његовог одржавања.
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Уколико налетите на еколошки орјентисаног службеника који воли 
природу, он ће имати разумевања за ваш подухват и предузете мере, це-
ла ствар ће се завршити са напоменом на предмету и исти ће бити одло-
жен. У супротном, установа ће морати да докаже да ваши наводи нису 
тачни. Можда ћете на крају ипак бити у праву, само не смете да одуста-
нете. Вредност овог биотопа далеко надмашује труд који изискује би-
рократија. Немојте дозволити да вас од ваше замисли одврате наизглед 
неразумљиви закони нити да вас заплаши велики државни апарат. Раз-
мислите – сигурно ће вам пасти на памет особе којима се можете обрати-
ти за помоћ и које ће бити на вашој страни. 

ПОСТАВЉАЊЕ ПЕРМАКУЛТУРНОГ СИСТЕМА

ОСНОВНА ПИТАЊА

Многи људи желе да своје земљиште обрађују у складу са природом 
или да са устаљених метода пређу на пермакултуру и питају ме шта је 
најбоље да ураде са својим парцелама. Да би на ово питање могао да од-
говорим, морам власницима прво да поставим нека питања: шта је њи-
хов циљ, шта очекују од своје земље? Да ли желе да живе од свог поседа 
– било да хоће да подмирују само сопствене потребе или да им произ-
водња хране буде посао – или желе простор у коме ће се опустити у сло-
бодно време и неговати мало воћа и поврћа за кухињу? Да ли су заинте-
ресовани за узгој биљака, држање животиња или пољошумарство? Да ли 
ће парцела бити отворена за јавност као украсни врт, или као место где 
ће људи моћи да уберу себи храну, или као терапеутска оаза спокоја? Од-
говори на ова питања су основа успеха. Битно је да радите управо оно 
што вам причињава задовољство, што погађа ваше интересе и подстиче 
вашу радозналост и жељу за знањем. Онда рад нећете осећати као тего-
бу, а успех ће доћи природно.

Људи често желе да остваре своје снове из детињства. Пријатно је гле-
дати људе који су срећни зато што су коначно остварили своје снове. 
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Током фазе пројектовања увек је важно водити рачуна о интересима љу-
ди укључених у пројекат. Ако је цела породица одушевљена овим пројек-
том, то отвара још низ могућности. Брачни партнери, деца и родитељи 
требало би да се укључе у планирање и обликовање поседа. Ако на при-
мер деци обезбедите мали део за експериментисање, који могу потпу-
но сами да обрађују, она ће најчешће ући у то са великим одушевљењем. 
Морате да верујете себи и да се усудите да остварите оно што сте зами-
слили, тако ћете изаћи на прави пут. Морате сами да знате шта заиста 
желите – само тако можете постати независни.

ПРОЦЕЊИВАЊЕ ПАРЦЕЛЕ

Када сам коначно одлучио шта желим да урадим са земљом, морам да 
мало боље погледам парцелу којом располажем. Велики значај за плани-
рање пермакултурног система имају стање земљишта, надморска висина, 
клима, оријентација у односу на Сунце, дренажна удубљења, досадашња 
употреба и вегетација.

Положај и клима

Положај расположиве парцеле у односу на стране света и њена над-
морска висина имају знатан утицај на обликовање поседа. Наравно да је 
једноставније засновати пермакултуру са богатим приносима у нижим 
подручијима, равним пределима и топлијим зонама, него у високим пре-
делима и на стрмим падинама. Утрошак енергије (радови са багерима и 
узгој биљака) је тамо много мањи. Али чак и на тзв. „неповољним ло-
кацијама“ се уз мало спретности може направити функционални перма-
културни систем.

У вишим пределима – на око 1000 метара надморске висине и више – 
циљ ми је да пројектујем систем који ће компензовати краћи период ве-
гетације и ниже температуре. Важно је ухватити што више сунца и за-
штитити усеве од ветра. Веома су делотворни ветробрани начињени од 
различитог грмља са бобичастим воћем, од воћки и цветних грмова раз-
них висина, степенасто распоређених. Високе леје такође заустављају 
ветар. Не сме се дозволити стварање ваздушних тунела, јер ће се земља 
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тако хладити и губити драгоцену влагу. Посебно је важно супротстави-
ти се ерозији тла на стрмим падинама. Сматрам да су терасе и јаркови са 
хумусом, као и стална покривеност тла вегетацијом посебно делотворни 
против ерозије земљишта. 

Уз мало довитљивости свуда је могуће применити принципе перма-
културе. Семена се могу посејати у пукотинама, раседима или рупама 
на стрмим падинама, па чак и на површини стена. Тако сам на пример 
посејао семена питомог кестена у пукотини стене. Потом сам ту пуко-
тину напунио лишћем и преко тога посејао жутиловку (Ulex europaeus). 
На моје изненађење, порасла су најлепша стабла питомог кестена, а жу-
тиловка је дивно процветала. Шта се догодило? Лишће којим сам пре-
крио кестенове обезбедило је семенкама довољно влаге за клијање. Ко-
рење је пронашло себи пут кроз пукотине у стенама до земље испод, и 
чак је успело и да разбије стену. Микроклиматски утицај камена чини да 
и жутиловка и кестен дивно успевају.

Чак и на великим висинама, јужни нагиби нуде разне могућности за 
узгој поврћа и садњу воћа и бобичастих воћки. Ту усеви имају довољан 
број сунчаних сати потребних за зрење. Међутим, због великих разлика 
у температури између дана и ноћи и на јужним падинама могућа су ве-
лика оштећења од мраза. У пролеће, залеђивање преко ноћи и отапање 
током дана посебно је опасно за усеве. Зато је веома важно одабрати из-
држљиве и отпорне сорте. Током сушних лета, културе на јужним пади-
нама изложене су великом стресу услед исушивања. И овде, покривеност 
земљишта биљкама које служе за зелено ђубрење помаже да се усеви за-
штите. Гола земља се брзо суши и постаје незаштићена од ветра и кише. 
То за последицу има ерозију и и испирање хранљивих материја.

На северно орјентисаним падинама и на парцелама са мало сунчаних 
сати важно је изабрати сорте које рано сазревају и којима је потребно 
мало сунца да потпуно сазру. Да бих на најбољи начин искористио сун-
чеву светлост и топлоту, смишљам много различитих начина да ухватим 
топлоту. На пример, могуће је направити нишу на брдској падини. Опти-
мално је ако у близини има и великог камења које се у што већем броју 
нагомила на падини. То камење као каљева пећ задржава топлоту и по-
том је полако испушта у околину. Испред камења онда постављам биљке 
које посебно траже топлоту. Ако је могуће, испред нише постављам језе-
ро или рибњак. Сунчеви зраци се рефлектују од воде и дејство нише се 
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појачава. Ако је ниша још и заштићена од ветра, у њој се топлота задр-
жава те тако замка за топлоту испуњава свој задатак. Тако се чак и биљке 
које захтевају топле услове могу узгајати на северним нагибима и у ви-
шим пределима.

Услови тла

Посебно је важно стећи осећај за квалитет земљишта којим ћете се ба-
вити. Уколико више знам о својствима тла, утолико ћу боље са њим ра-
дити. Тачна процена тла има поготово велики значај за мере које намера-
вате да предузмете ради обликовања терена. Морате уочити и проценити 
колико је велика опасност од појаве клизишта. Осим тога, морате зна-
ти каквим изворима воде располажете. Да ли има забарених површина 
или места где се вода нагомилава? Који је тип земљишта? Да ли је реч о 
тзв. „лаком“, „средњем“ или „тешком“ земљишту? Колико је земља дубо-
ка, колико је добро развијен слој хумуса? На све ове тачке се мора обра-
тити пажња, како би мере обликовања предела биле успешне. Моја спо-
собност да проценим земљиште помаже ми да одаберем биљке које ће га 
у највећој мери побољшати. Уколико је земља плоднија, утолико ће пер-
макултурни систем бити успешнији.

Структура тла је оно што га чини добрим или лошим. Оптимално тло 
карактерише тзв. „мрвљива структура“. Мрвљиви горњи слој земљишта 

Замка за топлоту у ниши: 
рицинус, дуван, краставаци, 
бундеве, тиквице, сунцокрети 
и још много тога успева овде 
у поликултури на 1300m 
надморске висине.
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омогућује биљкама да лако развију корење. Волумен пора у таквом тлу 
је проширен те оне као сунђер упијају и задржавају воду и хранљиве ма-
терије. Та мрвљива структура настаје пре свега активношћу различитих 
живих бића која живе у земљи. Веома познат пример за то је деловање 
кишних глиста. Мрвљива структура измета кишних глиста је видљива 
голим оком. 

Такође је значајно утврдити pH вредност тла. Њу одређује минерални 
састав земљишта, али, као и многа друга својства, и она се може изме-
нити биљкама и створењима и микроорганизмима који живе у тлу. По-
стоје биљке које воле кисело и оне које воле базно (алкално) тло. Већина 
култура најбоље расте на неутралном до благо киселом тлу (pH вред-
ност између 6 и 7). pH вредност блиска неутралној вредности је посеб-
но повољна за живот у земљишту, јер већина микроорганизама који на-
стањују тло у тим условима најбоље функционише. А уколико они боље 
раде, утолико се брже разграђује биомаса и настаје хумус. Додатно за-
кисељавање тла које често настаје услед садње монокултура и хемијских 
ђубрива води испирању хранљивих материја и нестајања мрвљиве 
струк туре. То доводи до драстичног погоршања равнотеже воде и ваз-
духа у земљишту.

 ▶ Процена тла

Уколико желите детаљну анализу тла, можете да дате узорак земљиш-
та на испитивање, како би се утврдио садржај хранљивих материја, удео 
хумуса и pH вредност. Ове услуге нуде институти за екологију као и мно-
ге приватне установе. Ја сматрам да је изузетно важно да свако сам раз-
вије осећај за земљу. Постоји једна стара, опробана техника која се лако 
учи, а уз помоћ које је могуће одредити тип земљишта: то је „проба пр-
стима“.

Мало свеже земље (не сасушене!) се ваља између шака или између 
палца и кажипрста. Лепљивост и лакоћа са којом се земља може моде-
ловати зависи од врсте тла. На овај начин можете оценити и гранулацију 
земљишта. Овако најпре одређујем да ли се ради о „лаком“ тлу од песка 
или глинастог песка, „средњем“ од песковите иловаче или „тешком“ од 
глине или иловаче. „Тежина“ тла зависи од састава земље и моћи слепљи-
вања.
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Прво покушавам узорак земље да обликујем у ваљкове величине 
оловке. Ако то није могуће, земља је песковита. Ако јесте, ради се барем 
о „средњем“ тлу, тј. о песковитој иловачи. А ако успем да уролам земљу 
на половину претходне дебљине, ради се о „тешкој“ иловачи или глини. 
Да би се одредило која је од њих две, ваљак се преломи на два дела. На 
прелому, глинена површина се пресијава. Иловача нема сјај.

 ▶ Својства „лаког“ или „тешког“ тла

„Лагано“ земљиште садржи доста ваздуха и брзо се загрева. Међутим, 
због фине зрнасте структуре његов капацитет задржавања воде и 
хранљивих материја је мали. То значи да му је све време потребан биљни 
покривач. Биљке ће помоћи стварање хумуса и спречити исушивање по-
вршине тла. С друге стране, „тешко“ тло лако и добро задржава воду. И 
садржај хранљивих материја у њему је виши него у „лаком“ тлу, јер се 
хранљиве материје ту боље чувају. У „тешком“ тлу има мало ваздуха, та-
ко да се земља лако сабија. Просечна температура оваквог тла је нижа. 
Биљкама је тешко да у њему развију корење исто као што је и човеку 
тешко да га обрађује. На оваквом тлу високе леје имају велике предно-
сти. Њиховим постављањем земља постаје растреситија а додавањем би-
омасе добија више ваздуха. Добро проветрена земља се брже загрева и 
дуже задржава топлоту, јер њу ваздух слабо проводи.

Додавањем великог камења које чува топлоту, сунчева енергија се мо-
же још боље искористити, што ће додатно повећати просечну температу-
ру тла. Губитак топлоте због сталних ветрова спречавам тако што успо-
равам ветрове малим структурама, заштитама од ветра, живицама и 
дрворедима. Тако на парцелама које обрађујем добијам повољну микро-
климу са вишом температуром тла. Просечна температура тла је важан 
фактор за клијање и раст биљака. И активност организама у земљи је 
при вишим температурама тла већа. Разграђивање органских материја се 
одвија брже и тако за кратко време добијам добар хумус за своје биљке.

 ▶ Биљке индикатори

Биљке које расту на неком земљишту много нам казују о односу 
хранљивих материја у њему, pH вредности и општем стању тла. Уз мало 



ОБЛИКОВАЊЕ ПРЕДЕЛА

37

вежбе, могуће је проценити земљишне услове на основу вегетације. Ако 
на пример, на некој парцели расту мечја шапа, коприва или лобода, он-
да могу да закључим да је тло богато азотом. На оваквом тлу могу да 
гајим биљке којима је он веома потребан, као што су коренасто поврће 
и биљке са кртолама. Ако на земљишту расте много киселице, оно ће би-
ти погодно за узгој чичоке (Heliantus tuberosus) и сунцокрета (Helianthus 
annus), јер они извлаче вишак азота и дају драгоцену зелену масу, гомоље 
и семење. Тако коприву и лободу лишавам хранљивих материја. На њих 
убрзо почне да пада сенка других биљака које високо расту и оне стагни-
рају, а потом се и повлаче.

Важно је не доносити закључке о условима тла на основу само једне 
врсте биљака. За праву процену мора се увек узети у обзир неколико по-
казатеља. Одређена комбинација биљака или натпросечно присуство 
одређене биљке може вам помоћи да већ на први поглед одредите услове 
тла. Да бих Вам пружио известан увид, направио сам листу биљака - ин-
дикатора станишта:

Тло богато азотом: Мишјакиња (Stellaria media)
 Велика коприва (Urtica dioica)
 Мала коприва (Urtica urens)
 Красуљица (Anthriscus sylvestris)
 Мечја шапа (Heracleum sphodylium)
 Црна зова (Sambucus nigra)
 Лобода (Atriplex patula)
 Лепљиви броћ (Galium aparine)
 Русомача (Capsella bursa – pastoris)
 Пепељуга (Chenopodium album)
 Дивљи пелин (Artemisia vulgaris)

Тло сиромашно азотом: Мирисавка (Anthoxanthum odoratum)
 Вијук (Festuca ovina)
 Зечја лобода (Hieracium pilosella)
 Прстенак (Anthemis arvensis)
 Пољски тимијан (Th ymus pulegioides)
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Базно тло:  Ливадска жалфија (Salvia pratensis)
 Зечји мак (Adonis aestivalis)
 Жаворњак (Consolida regalis)
 Дињица (Sanguisorba minor)
 Ранилист (Stachys offi  cinalis)
 Милоглед (Sanicula europea)
 Чешљица (Sesleria varia)
 
Кисела тла: Мала киселица (Rumex acetosella)
 Бујад (Pteridium aquilinum)
 Вресак (Calluna vulgaris)
 Боровница (Vaccinium myrtillus)
 Прстенак (Anthemis arvensis)
 Зечја трава (Holcus mollis)
 Типац (Nardus stricta)

Сува тла: Завратница (Lycopsis arvensis)
 Немоћница (Erophila verna)
 Пољски тимијан (Th ymus pulegioides)
 Жута рада (Anthemis tinctoria)

Влажна тла: Вежљика (Scirpus sylvaticus)
 Тупанарник (Molinia coeruela)
 Пољска нана (Mentha arvensis)
 Новчић (Ranunculus repens)
 Подбел (Tussilago farfara)
 Гола сита (Juncus eff usus)
 Гроњаста сита (Juncus conglomeratus)

Збијена тла: Раставић (Equisetum arvense)
 Маслачак (Taraxacum offi  cinale)
 Боквица (Plantago major)
 Стежа (Potentilla anserina)
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Биљке индикатори станишта

    

Тло богато азотом

Мишјакиња (Stellaria media)

Лепљиви броћ 

(Galium aparine)

Дивљи пелин 

(Artemisia vulgaris)

Тло сиромашно азотом

Вијук (Festuca ovina)
Пољски тимијан 

(Thymus pulegioides)

Влажно тло

Новчић 

(Ranunculus repens)

Гроњаста сита 

(Juncus conglomeratus)
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Ранилист 

(Stachys offi  cinalis)

Збијено тло

Стежа (Potentilla anserina)

Кисело тло

Типац (Nardus stricta)

Мала киселица 

(Rumex acetosella)

Суво тло

Жута рада (Anthemis tinctoria)

Базно тло

Милоглед 

(Sanicula europea)

Ливадска жалфија 

(Salvia pratensis)



ОБЛИКОВАЊЕ ПРЕДЕЛА

41

 ▶ Искуства са различитим типовима тла

У пројектима које сам водио у Аустрији и иностранству радио сам 
са најразличитијим врстама тла. При првом обиласку терена на разли-
читим местима ископам извесни број пробних ровова како бих стекао 
представу о условима тла. Земљиште се на веома кратким размацима од 
10-20m може знатно разликовати, али и бити потпуно исто на великим 
површинама. Код нас на Краметерхофу услови тла се јако мењају на ма-
лим удаљеностима. Насупрот томе, на мом пројекту у јужном Бурген-
ланду промене су биле уочљиве тек на великим раздаљинама. Уколико 
планирате да изведете велике захвате на својој земљи, било да је у пи-
тању прављење терасе, воденог врта или малог језера, зависно од особи-
на тла, биће потребно да прибегнете потпуно различитим методама. 

На Краметерхофу, дубљи слојеви (два до три метра) састоје се од вео-
ма различитог грубог и каменитог материјала. Ако бих ту хтео да поста-
вим терасу или језеро, било би неопходно да сепаришем тај материјал. 
Да бих то урадио, ископам потребну количину земље и истресем је тако 
да се образује високо и стрмо брдашце. Овај посао се најбоље уради ба-
гером. Он заграби земљу и онда је разбаца са што је могуће веће висине. 
Фини материјал ће остати на средини, док се груби материјал скотрља са 
стране. Кад правим терасу или језеро користим груби материјал као пот-
пору и ојачање, а фини материјал оставим на тераси, пошто он ствара 

Лево: пробна ископавања у 
оквиру пермакултурног пројекта 

на Тајланду (глинаста иловача).

Десно: Пробни ров за пројекат 
пермакултуре „БЕРТА“ у 

Аусзеерланду (Аустрија). Слојеви 
се јасно могу разазнати: хумус, 

шљунак, глина.
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плодно земљиште, или га искористим да дно језера учиним водонепро-
пусним. 

Потпуно је другачија стратегија са глиновитим тлом. Када се на њему 
прави језерце, сепарација материјала није потребна, осим за слој хумуса, 
који се увек одваја. Са овом врстом земљишта, заптивање језера не пред-
ставља никакав проблем. Изазов овде представља стабилизовање боч-
них зидова дубљих језера. Глина веома брзо упија воду и добро је везује, 
тако да се лако претвара у блато које се веома споро суши. То значи да 
земљани материјал са високим уделом глине и иловаче не треба истре-
сати на високе гомиле. Чак иако их набијете багером или ваљком, те на-
слаге због великог садржаја воде нећете моћи да стабилизујете. Уколико 
је укупна тежина влажне земље превелика, повећани притисак ће полако 
из ње исцедити влагу.

Нагомилано земљиште ће на крају попустити под притиском и земља 
ће спласнути као неуспели колач. По површини ће почети да се форми-
рају пукотине у свим правцима. Ако се језеро напуни или ако падне ки-
ша, постоји опасност да вода кроз те пукотине уђе у зидове језера. Ово 
може довести до тога да се они уруше и склизну. Због тога је сепарација 
земље овог типа делотворна само у дужим временским распонима. Се-
парисаном материјалу се мора дати време да се стабилизује пре него што 
се настави са било каквим радовима. Када се земљиште после одређеног 
времена добро осуши и стврдне, моћи ће да поднесе додатну тежину.

МОГУЋНОСТИ ОБЛИКОВАЊА

Пробне парцеле

Мале баште које сам неговао у детињству биле су моје прве огледне 
парцеле. Током година те парцеле су прилично нарасле. Експерименти-
сањем сам научио много тога о природи. Моја радозналост је непрестано 
расла. Данас мој цео посед од отприлике 45 хектара представља једну ве-
лику огледну површину. Иако знам шта на мом имању сигурно и добро 
успева, свесно садим изнова нове биљке. Резултати никад не престају да 
ме изненађују. Биљке које, по науци, овде никако не би могле да расту, 
на Краметерхофу се упркос мишљењу стручњака могу гајати. Да нисам 
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покушао, ни сам не бих сматрао да је то могуће. На пример, успео сам 
да одгајим различите врсте кивија, лимун и винову лозу у топлотним за-
мкама окренутим ка Сунцу. 

На старом пашњаку за говеда који се налази на висини од око 1500 
метара гајим древне сорте житарица. И то је резултат једног покушаја. 
Посејао сам тамо крупник једнозрнац (Тriticum monococum), крупник 
двозрнац (Тriticum dicoccum) и сибирску пражитарицу и на своје изна-
неђење открио да су у септембру, на тој висини, биле потпуно зреле. Иа-
ко је Лунгау најхладнија област у покрајини Салцбург – што му је и доне-
ло назив „аустријски Сибир“ – упркос висинском положају овде се могу 
гајити житарице. Многи стручњаци сматрају да Лунгау није подобан за 
узгој житарица, поготово у вишим пределима. Ипак код нас, на висини 
од 1500m, у потпуности сазревају јечам, пшеница, овас, раж, па чак и усе-
ви као што су лан и сунцокрет. Али ово успева само ако се користе старе 
издржљиве сорте. Те сорте, за разлику од стандардизованог семена које 
је одобрила ЕУ, могу да се носе и са најлошијим земљиштем и са екстрем-
ним температурама. Хранљива вредност и садржај житарица које сам 
одгајио на свом планинском имању многоструко премашују вредност 
житарица одгајених у монокултури. 

На овим висинама веома добро расту и различито родно жбуње и др-
веће. Наравно да те културе немају принос који је могућ у нижим преде-
лима. Научна истраживања су показала да вредност хранљивих састоја-
ка код многих воћки видно расте, ако се узгајају у вишим пределима. 
То је последица оштрих, хладних ноћи, које повољно утичу на нагоми-
лавање ароматичних састојака. Узгој у овим „неповољним“ пределима 
омогућује нам да понудимо високо квалитетно ароматично воће у до-
ба године кад оно на тржишту готово и да нема конкуренцију. Посебно 
су одушевљене специјализоване дестилерије које се баве прерадом би-
олошки гајаног бобичастог воћа и воћа. Наши производи прерађују се 
у дестилате, сокове, сирће и воћна вина. Цена је због бољег квалитета 
производа природно виша од уобичајене цене на тржишту. Мала коли-
чина приноса у односу на такозване „повољне“ пределе на овај начин се 
више него изједначава.

Моји воћни засади простиру се од 1100m све до 1500m надмор ске виси-
не на Ланшуцу, а то је предео назван тако по оближњој планини. Треш ње 
ране сорте Касинс у дивљој култури на нижим висинама сазревају 
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потпуно већ крајем јула док се у заштићеним пределима на врху имања 
могу брати тек почетком септембра. Слична је ситуација и са рибизлама, 
крушкама и јабукама. На нашем имању, сорте јабука White Transparent и 
Stark’s Earliest на 1100m сазревају средином августа, а на 1500m тек среди-
ном и крајем септембра. На 1100m надморске висине White Transparent 
већ крајем августа постаје брашнаста, тако да се тек делимично може ко-
ристити у преради за сок и воћно вино. На 1500m надморске висине 
крајем септембра она је и даље најбоља јабука за сок и воћно вино. 

У своје експерименте сам укључио и печурке. Печурке шитаке се, по 
мишљењу стручњака, могу гајити само у нижим пределима, јер им је по-
требно много топлоте. Да бих ово проверио, на 1500 метара надморске 
висине 50 центиметара дебео пањ јавора населио сам мицелијумом печу-
рака шитаке. Затим сам пањ окренут у правцу раста укопао неких 30cm, 
како бих му обезебедио неопходно снабдевање водом. Прве печурке су 
се појавиле тек друге године. Расле су толико бујно да је цео пањ био 
пун. Све до првог мраза печурке су се повремено, у неколико наврата, 
појављивале. Већ више од десет година овај пањ сваке године „рађа“ нове 
печурке. У последњих неколико година су се и на земљи около појавиле 
шитаке печурке. Већ десет година тај пањ ни на који начин не негујемо, 
само сакупљамо печурке са њега.

Воћњак на 1400m 
надморске висине: шарена 
мешавина воћних сорти 
и многобројне корисне 
биљке стабилизују систем.
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Након што је овај експеримент тако добро успео, покушао сам и жи-
во дрво да искористим за узгој гљива. У ту сврху сам ручном бушилицом 
бушио листопадно дрвеће и у њега убацивао мицелијум гљива. Природ-
но, у свако дрво сам убацивао мицелијум само једне врсте гљива. Успех је 
у овом случају изостао. Дрвеће је очигледно одбацило мицелијум а рупе 
у стаблима су поново зарасле. Међутим, печурке су се појавиле на земљи 
око дрвећа коме је пре уношења мицелијума кора скидана у виду прсте-
на, и око кога је на земљи лежала та кора. Сваки принос добијен на овај 
начин био би, наравно, ограничен, пошто би такво дрвеће умрло током 
године, а онда би убрзо и пало под ударима ветра или наносима снега. 

Огледне парцеле су веома важне, зато што целог живота не би треба-
ло да престанемо да испробавамо нешто ново. У природи је могуће мно-
го од онога што је написано у књигама. Али то сазна само онај који је 
спреман да доживи неуспех и ко је спреман да учи.

Микроклиматске зоне

Микроклиматске зоне су посебно важни простори у сваком перма-
кул турном систему. Свака од тих зона је засебан биотоп настањен одре-
ђеном скупином биљака. У њима велики број животиња налази храну, 
станиште, место за размножавање или склониште; различите микрокли-
матске зоне представљају и згодна места за размножавање многих кори-
сних инсеката. Због тога покушавам да по целом пермакултруном систе-
му створим што више микроклиматских зона. Разноврсност биљних и 
животињских врста помаже успостављање система у коме ће свака вр-
ста пронаћи свог природног непријатеља. Само тако је могуће спречити 
да се једна врста појави у превеликом броју и на тај начин смањи укупни 
интегритет екосистема.

Микроклиматске зоне су релативно мали простори у којима владају 
потпуно другачији климатски услови него у околини. То значи да таква 
места могу бити сувља, влажнија, сеновитија или сунчанија – у зависно-
сти од сврхе коју зона треба да испуни. Тако могу да на релативно малом 
простору створим одговарајуће услове за веома различите врсте биљака.

Природне зоне микроклиме налазимо на пример у близини вели-
ког камења, у процепима стена, шупљем деблу, у близини пањева, жи-
вој огради или међу дрвећем и жбуњем. Климатски повољна места могу 



СЕП ХОЛЦЕРОВА ПЕРМАКУЛТУРА

46

се направити уз помоћ тераса, високих леја и базена са водом. Посебно 
је важно да терасе и путеви буду заобљени и кривудави. Праве линије 
ства рају канале за ветар, а на заобљеним формама настају нише/увале. 
Те нише су заштићене од ветра и могу служити као замке за топлоту. На 
по себно изложеним местима правим додатна брда и удолине како бих 
сма њио утицај временских прилика.

На својим путовањима по Јужној Африци, Северном Бразилу и Ко-
лумбији видео сам велике површине искрчене, јалове земље. Она је не-
заштићена од ерозије и полако се исушује. Управо у тим земљама треба 
да, стварањем микроклима, преобратимо те непродуктивне површине у 
плодно земљиште. На таквим површинама могао бих на пример садњом 
посебно отпорних брзорастућих врста дрвећа да створим такозвану „пи-
онирску шуму“ која би заштитила површину од ерозије и исушивања. 
Касније, међу тим првим дрвећем могле би сигурно да порасту и много 
захтевније воћке. Кад буду довољно велике и стабилне, онда се пионир-
ско дрвеће може посећи и употребити као дрвена грађа. Друга могућност 
стварања еколошке ћелије на малом простору је да се нагомилају вели-
ке гране и жбуње и да се преко њих поставе високе леје. У то брдашце 
бих ставио на пример семе манга или папаје, али може се посејати и дру-
го воће, као што је маниока, или семе скупоцених врста дрвећа. Семена 
у лејама ће вероватно једно време лежати успавано, јер, природно, неће 

Микроклиматска зона на 
стени: тиквица се уплела 
око стеновитог зида.
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наћи повољне услове за брзо клијање, пошто је земља још увек превише 
сува. Али у кишном периоду вода ће почети да се скупља. Биомаса уну-
тар леје задржаће ту воду и почеће да се споро разлаже, омогућујући се-
менима да коначно проклијају.

Покривање лишћем и сламом потом може додатно да заштити про-
клијало семење. Полагање грана акација или неких других бодљикавих 
грана на новостворену микроклиматску зону штити драгоцене биљке да 
их животиње не поједу. Ово место се мора направити што негостољу-
бивијим за животиње које једу биљке. Ако је могуће, преко леје ћу пре-
бацити цео бодљикави грм или дрво. Оно ће се осушити, гломазно је и 
држаће животиње на одстојању. Тако ће штитити биљке док се истовре-
мено полако распада и претвара у ђубриво.

Истовремено сејем многе биљке које животиње више воле да једу, јер 
је то једини начин да спасем оне биљке које желим да опстану. Онај каба-
сти материјал који сам употребио за заштиту биљака има још једну пред-
ност: фини материјал разношен ветром зауставља се на њему, одлаже на 
леје и тако почиње да се развија мали биотоп. На овај начин се стварају 
драгоцене еколошке ћелије које задржвају влагу, спречавају ерозију и чу-
вају драгоцене биљке.

На Шкотској висоравни стање ствари је било потпуно другачије: пре-
дели које сам тамо посетио раскрчени су још пре више векова, а дрвеће 
однесено да се од њих направе бродови. Сада се тамо налазе само огромне 
празне пустаре без дрвећа. Количина падавина је прилично велика и не-
престано дува јак ветар. Зато тамо тешко може да расте ишта друго осим 
вреса и оштрике. pH вредност тла је много опала и сада износи између 4 и 
5, тако да би принос са ових површина био минималан. На таквим мести-
ма најважније је направити топлотне замке и заштиту од ветра.

Пошто тамо има веома много камења, просто се намеће идеја да се на-
праве мали камени зидови и камена острвца. У заветрини таквог острва 
нема ветра, а камење уравнотежава температуру. И овде ветар одлаже 
фине честице те постепено почиње да се ствара и слој хумуса.

Између камења сам као пионирске биљке посадио и посејао разне вр-
сте врба, дивљих ружа, жутиловку, лупине, слатку детелину и гавез. Сада 
се овај пермакултурни систем у Шкотској дивно развија. Пошто су ови 
први пробни покушаји малих размера успели, могуће је, можда уз помоћ 
багера, створити и велике сличне биотопе. Са ширењем система, мењаће 



СЕП ХОЛЦЕРОВА ПЕРМАКУЛТУРА

48

се структура предела који ће почети да личи на исфлекани тепих. На по-
вршини пустаре биће направљено много неправилних неравнина које 
ће опет створити бројне микроклиматске зоне. Тако ће се и разноликост 
биљног света даље увећавати. 

Када ради побољшања микроклиме постављате терасе и брдовите 
леје, треба да се руководите општим климатским условима. У ветрови-
тим пределима богатим падавинама морају се применити мере супротне 
од оних које су неопходне у сувим и топлим пределима. На Шкотској ви-
соравни, на пример, водим рачуна да на месту постављања система по-
стоји дренажа која ће одводити вишак воде. Уколико нема те дренаже, 
високе леје ће постати киселе. У сувим областима, ни под којим услови-
ма се не сме дозволити да вода отекне: напротив, земљиште се тако ди-
зајнира да је задржава што је могуће више. 

Биљни материјал унутар високих леја се разграђује, развија се топлота, 
а то помаже да се подстакне здрав живот у земљишту. Одабир погодних 
биљки смањиће pH вредност тла, што ће омогућити већем броју биљака 
да се настане на топлој леји. Током огледа у Шкотској постало ми је ја-
сно да ће бити потребно да постављамо више ограде како би се носили са 
повећаном опасношћу од животиња. Могу се посадити и разне трновите 
биљке које расту густо и високо. Чак су и дивље коке и тетреби могли да 

прелећу два метра високу ограду око огледне 
парцеле и да једу биљке и њихове изданке. 

Благотворно дејство микроклиматских зо-
на омогућило ми је да на по себно топлим за-
штићеним местима на Краметерхофу гајим 
напољу, чак и зими, кактусе (свекрвин је-
зик: Оpuntia fi cus-indica), кајсије (Prunus arme-
niaca), брескве (Prunus persica), питоми ке-
стен (Castanea sativa), винову лозу, чак и киви 
(Actinida deliciosa). Како су ове биљке посеб-
но осетљиве, додатно се побринем да их у то-
ку зиме заштитим лишћем опалим са околног 
дрвећа.

Заштићен стаблом ариша, успева чак и сибирски лимун 
(Poncirus trifoliata)
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ТЕРАСЕ И ПУТЕВИ

Људи су још одавно спознали предности коришћења система тераса. 
Постављање тераса за узгој житарица, поврћа, кафе, чаја, биља и винове 
лозе је стари, хиљадама година коришћен начин у земљорадњи Азије, 
Јужне Америке, Африке и Европе. Степенасте парцеле на стрмим пади-
нама помажу да се спречи ерозија тла. Вода не односи драгоцени хумус 
који уместо тога остаје на падини. Терасе чувају и задржавају влагу: киш-
ница и снежница су тако биљкама дуже време на располагању. Терасе по-
 већавају површину обрадивих парцела, много су пријатније за рад и 
много се лакше до њих стиже него до стрмих обронака. Можете да шета-
те дуж тераса и уживате у околини. Број могућности за коришћење зе-
мљишта ће се повећати, па ће порасти и његова вредност. Добро пројек-
товане и постављене терасе опасност од настанка клизишта своде на 
ми нимум, а такође знатно побољшавају микроклиму на обрађиваним 
површинама.

Терасе најчешће постављам тако да истовремено могу да се користе 
и као путеви који омогућују приступ пољопривредној механизацији. Та-
ко истовремено имам терасу која је пут и пут који је тераса, који су ми 
стално на располагању. Наравно да је то могуће само ако се преко терасе 
не вози стално, јер ће се иначе тло сабити, а биљке трпети. По терасама 
се вози пре сетве и после жетве, али им се и у међувремену може прићи, 
ако се води рачуна да се пролази дуж ивичних насипа.

Ново подигнуте терасе у 
Бургенланду којима је у овој 
удолини окренутој ка Сунцу 

знатно увећана површина 
обрадивог земљишта.
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Изградња система тераса

 ▶ Ширина

Пре постављања терасе, важно је размислити од томе како ће се њи-
ма управљати. Треба узети у обзир и ширину машина које ћете користи-
ти, како би обрађивање терасе било једноставно, и да усеви не би трпе-
ли штету. Идеално је обезбедити да се цела тераса може обрадити или 
пожњети тако да машина прође само једном. Тада је утрошак енергије 
најмањи, а најмања је и штета коју машина прави. По мом искуству, дале-
ко је лакше и профитабилније обрађивати две терасе од пет метара ши-
рине него једну широку десет метара. Осим тога, постављање уже тера-
се изискује мање померање земље. У прорачун оптималне ширине терасе 
мора да уђе и нагибни угао падине. Уколико је падина стрмија, утоли-
ко би тераса требало да буде ужа. Што је терен положенији, то су тера-
се шире. Мора се водити рачуна и о тренутним условима земљишта. По-
себно треба бити опрезан на стрмим падинама, са тлом сачињеним од 
фине иловаче, јер је ту највећа опасност од ерозије. У таквим условима 
постављам само веома уске терасе.

 ▶ Нагиб

Нагиб тераса зависи од приступачности и развоја околних парцела. 
Нагиб би требало да буде што је могуће мањи, никада већи од 15 до 20 

Терасе на Краметерхофу
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процената. Терасе треба поставити тако да буде доступна што је могуће 
већа површина земљишта. Прављење пречица и пролаза међу терасама 
је добра идеја, тако да не морате да пролазите целу дужину терасе кад 
желите да нешто урадите на земљи. „Слепе улице“ троше време и енер-
гију и треба да се избегавају. Ивични насип тераса може да има нагиб 1:1 
ако је тло каменито. Код песковитог тла или код иловаче постизао сам 
најбоље резултате са нагибима од 1:1,5 до 1:2.

 ▶ Утврда и насипање материјала

Да би се гранични насипи тераса стабилизовали, морају се на неки на-
чин утврдити. Површински слој земље и слојеви испод њега морају се 
уклонити све док се не стигне до чврсте и стабилне подлоге. Насип се 
утврђује темељном стопом која се под малим углом убацује у брдо. После 
тога насип се подиже насипањем одстрањених слојева. Површински слој 
треба да се нанесе одозго. 

Биљке: Грмови и стабла воћака пружају корење дубоко 
у унутрашњост насипа и тиме знатно доприносе његовој 
стабилности. 

Темељна стопа насипа

Насип: Исти материјал 
се користи и за 
обликовање насипа.

Стопа: Стопа је темељ насипа. Она се уводи у брдо под малим углом.
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Ови радови се веома лако могу обавити багером. Постоје багери спе-
цијализовани за рад и на најмањим парцелама, мини багер може да 
прође кроз капију врта, а ходајући багер, такозвани „паук“ може чак и 
да прескочи ограду. Кад изаберете одговарајућу механизацију, посао иде 
брзо и без непотребног нервирања. 

Изузетно је значајно да се са површинским слојем тла барата веома 
пажљиво. Ту често долази до грешке ако возач багера или друга задуже-
на особа нема довољно искуства и не одвоји горњи слој. Тада обично све 
буде разровано, земљиште испревртано, заборави се и на стопу. На крају 
се онако измешани материјал разбаца по целој тераси и заравна, што, 
природно, веома отежава даљу садњу, а осим тога и повећава опасност 
од настанка клизишта. 

 ▶ Рад са водом

У пределима са мало падавина терасе постављам, ако је могуће, тако да 
буду благо нагнуте ка брду, што помаже задржавање воде. Када се терасе 
учвршћују и обезбеђују од јаких киша, важно је да водите рачуна о томе 
да вода не отиче дуж њиховог правца пружања, јер ће то направити вели-
ке штете. Нарочито је важно да се добро реши питање отицања воде ако 
се под површинским слојем налази слој иловаче. Тада ни у ком случају не 
смете да нагнете сливну површину или одводни јарак према брду, јер ће 
највишу терасу подлокати вода, што у великој мери повећава опасност од 
клизишта. На тешким тлима, површинска вода мора отицати преко вели-
ких површина. То се најбоље постиже ако терасу поставите тако да буде 

Ходајући багер („паук“) 
може да ради и на 
непроходном терену.
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нагнута под малим углом. На тај начин ћете створити одливну површ 
преко које безбедно могу да се сливају велике количине воде. 

Када се праве шумски и аутомобилски путеви, најчешће се дуж пу-
та копа одводни канал, а на размацима од 50-100 метара се праве испусти 
кроз које вода отиче. На жалост, обично се мало води рачуна о томе да ли 
на месту тих испуста већ има воде, како ће околни подслојеви тла реаго-
вати на вишак воде, и како се биљке могу носити са тлом стално натопље-
ним водом. Овакво безобзирно опхођење чини да биљке нестају због виш-
ка воде, а то на крају може довести и до клизања земље или одрона стена. 

По мом мишљењу, боље је воду разливати него прикупљати – то се 
може постићи тако што се средина начини незнатно вишом од ивица. Та-
ко се вода неће каналисати, већ ће отицати сопственом брзином, не пра-
већи никакву штету. Наравно, ово неће помоћи кад је у питању вода из 
потока и извора, која треба да се спроведе испод пута, кроз бетонске це-
ви или одводе. Након кратког скретања, она треба да се поново наведе у 
њено природно корито.

Кроз суво, каменито или песковито земљиште вода се цеди и нестаје. У 
овом случају од велике помоћи је копање јаркова у којима ће се вода задр-
жавати и подизати ниво влаге у околном земљишту. Они сакупљају повр-
шинску воду и полако је испуштају у тло. То околним биљкама пружа вео-
ма добре услове. У таквим јарковима се нагомилава и органски материјал, 
а и многобројна жива бића око њих и у њима проналазе воду и станиште, 
чиме се знатно увећава популација корисних животиња и инсеката. 

 ▶ Стабилизовање терасног система

Дуге непрекидне потезе земљишта не би требало мењати током вегета-
ционог периода, јер то може изазвати клизање земљишта. Због тога пројек-
те великих размера изводим постепено, током дугог временског периода. У 
првој години постављају се терасе при дну, на средини и на врху падине, и 
на њима се засаде биљке. Друге године, када су оне потпуно стабилне, из-
међу њих се може поставити још тераса. На стрмим падинама најпре треба 
поставити најнижу терасу, а потом постепено ићи навише. Уколико током 
радова материјал почне да клизи низбрдо, тераса испод ће га прихватити, и 
он се може додати земљишту. На тераси се може поређати и камење које ће 
додатно учврстити нагиб и акумулирати топлоту. 
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Правилан избор биљака умногоме доприноси стабилизовању пади-
не. Веома су погодне биљке са корењем које продире до различитих дуби-
на. Чим багер заврши са радом, на новим терасама треба да се посеју и за-
саде биљке, јер је управо тада највећа опасност од ерозије. Осим тога, тло 
је после грађевинских радова нарочито растресито и влажно, што семењу 
пружа најбоље могуће услове за клијање. Кад падне киша, она ће кроз рас-
тресити слој хумуса спрати семе дубље у земљу. Онда се тло може покри-
ти лишћем или сламом. Ово настирање помаже да се у земљи задржи влага 
док биљке пуштају корење, и снабдева их додатним хранљивим материјама. 

Да би се дрвеће и биљке на тераси добро укоренили, важно је да ивич-
ни насипи буду веома стабилни и да се на њих набаци растресита зе-
мља богата хумусом. Мој метод се разликује од конвенционалног начина 
прављења тераса где се подижу стрми насипи од чврсто набијене земље 
која се потом заравна. У том случају бачено семе лако одува ветар или 
спере киша. Поред тога, много му је теже да проклија и укорени се у тако 
поравнатом земљишту.

Новопостављене терасе на Краметерхофу: терасе су широке око четири метра. На ивичним насипима 
посађене су воћке и разно листопадно дрвеће. Семенска мешавина (слачица, лан, гавез и кромпир) већ је 
проклијала.
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Узгој терасних култура

На терасама се могу гајити све могуће културе или се оне могу обрађи-
вати и као ливаде. Одмах после грађевинских радова важно је побрину-
ти се да се земљиште на терасама потпуно прекрије биљкама. Ако је по-
вршински слој довољно добар, може се одмах почети са култивисањем 
захтевних биљака као што су поврће и житарице. У супротном, биће по-
требно да се посеју биљке које служе као зелено ђубриво, како би се зе-
мљиште припремило за узгој усева. И ливадско цвеће је веома добро као 
биљни покривач. Уколико се негде у близини налази ливада са дивљим 
цвећем која дуго није кошена, на њој ћете наћи много више семења него 
што вам је потребно. 

Већ у години настанка терасе ствара 
се драгоцена биомаса која већим 

делом остаје на површини. На овом 
некада киселом тлу сиромашном 
хранљивим материјама расле су 
смрче. Тераса је брзо омогућила 

узгој захтевнијих биљака.

Језеро са степеницама (веома 
уске терасе) у Бургенланду. Висина 

воде може се по жељи мењати. И 
терасе се по потреби могу плавити. 
Испаравањем у лето овде се ствара 

посебна микроклиматска зона. У 
топлим летима са мало падавина 

(панонска клима), у јужном 
Бургенланду је ово од посебног 

значаја.
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У ту семенску мешавину можете додати семена ароматичних, леко-
витих и зачинских биљака, како би се добила раскошна флора. На си-
ромашном тлу и на стрмим подручијима посебно је подесно гајити 
биљке за зелено ђубрење које имају дубоко корење, као што су кокотац 
(Melilotus) и лупине (Lupinus). Својим дубоким коренским системима 
оне стабилизују терасу, а преко бактерија које живе на њиховом корењу, 
а које фиксирају азот чинећи га приступачним за биљке, побољшавају 
садржај хранљивих материја у сиромашном тлу. На нешто влажнијим 
местима могу се посејати шведска детелина (Тrifolium hybridum), док се 
као покривачи тла сеју бела (Тrifolium repens) и жута детелина (Мedicago 
lupina). Остале биљке за зелено ђубрење можете наћи у одељку „Зелено 
ђубриво“. 

Већ у првој години биљни покривач на овај начин произведе довољ-
не количине биомасе за терасне културе. Тај зелени биљни покривач 
остављам на земљишту како би се стварао хумус, што непрестано по-
бољшава плодност тла. На киселом тлу на коме је некада расла шума 
смрче успео сам временом да уз помоћ ове методе одгајим чак и захтев-
не сорте поврћа. У јесен ће биљни покривач почети да вене и да се раз-
грађује, што ће заштити тло од мраза. Земља ће се смрзавати много спо-
рије него иначе, што значи да ће бескичмењаци и бактерије у горњим 
слојевима тла опстатајати дуже у јесен и пролеће. Сматрам да је обичај 
да се у лето и јесен сва трава покоси и однесе са ливаде ужасна грешка. 

Различите воћке и 
јаребике, заједно са 
лупинама које треба 
да обогате тло, расту 
на ободу терасе на 
Краметерхофу.
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Морамо да одбацимо концепт уредности ког се тако много људи данас 
држи, и да схватимо да „неред“ иде уз природу.

Кад земљиште постане довољно плодно, могу се посадити усеви. Ко-
си насипи између тераса су релативно топлији и сувљи од заравни, о че-
му стално морам да водим рачуна док садим биљке. Најбоља искуства 
сам имао са сађењем грмља и воћки на насипима. Ако одаберете погод-
не сор те, воће и бобице ће сазрети ујесен, након жетве житарица и бер-
бе поврћа. На тај начин се земља оптимално искоришћава и избегава 
могућност да усеви буду оштећени. При избору дрвећа и грмља, бирам 
сорте које могу добро да искористим и које се могу носити са локалним 
условима.

ЈАРКОВИ ЗА СКУПЉАЊЕ ХУМУСА

Када на било који начин мењам терен, поготово кад правим нове тера-
се, на одговарајућим местима копам јаркове у којима ће се скупљати ху-
мус и вода. То су уски рибњаци или ровови у којима се током јаких па-
давина и топљења снега сакупља сва сувишна вода. Тих јаркова има по 
целом пермакултурном пределу. Правим их тако да буду дуги и широки, 
са ниским обалама, тако да великом површином могу да упијају воду. Те-
расе и високе леје које се налазе мало ниже на овај начин се равномерно 
снабдевају водом. На тешким тлима јаркови се морају веома брижљиво 
постављати јер је опасност од клизишта тамо највећа! Најбоље је почети 
са малим јарковима и пажљиво посматрати систем изблиза.

Бочне стране јарка треба да се благо пењу навише и треба да залазе у 
брдо. Као што сам већ рекао у вези са постављањем тераса, и овде је важ-
но да се води не дозволи да сама прокопа себи канал, јер ће то иначе иза-
звати велику штету. Благ нагиб бочних страна помаже да се то спречи. 
Ако у дну падине већ постоји некакво удубљење, оно се уз помоћ багера 
лако може претворити у јарак. У ту сврху багер користи два метара широ-
ку „кашику за нагиб“ која се може хидраулично померати у свим правци-
ма. Тада копање јарка обично није ни неопходно. Често је довољно прити-
снути земљу дном кашике, тако да се удубљење само мало продуби. 

У неким од оваквих јаркова преко целе године има воде, други се 
исушују периодично, зависно од положаја и величине базена. Највећа 
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погодност јаркова је то што се приликом јаких киша у њима сакупља по-
вршинска вода која носи драгоцене хранљиве материје и хумус. Кад ни-
во воде у јарку поново опадне, једноставно је овај материјал извадити и 
употребити на новим парцелама, насипима и усевима. Тако се долази до 
најбољег хумуса обогаћеног хранљивим материјама, који ће помоћи буј-
ни раст биљака. 

Коришћење јаркова на овај начин веома позитивно делује и на хидро-
логију мог имања. Накупљена вода полако испарава и дуго времена по-
вољно утиче на вегетацију у околини. За моје биљке, ови басени са водом 
су од животне важности нарочито на сувим парцелама и током врелих 
лета, јер оне морају да преживе и без додатног наводњавања. Јаркови за 
сакупљање хумуса имају суштинску улогу у очувању природне равноте-
же целог пермакултурног система. Њихово прављење изискује веома ма-
ло труда, а доноси многе погодности приликом обраде имања.

ВИСОКЕ ЛЕЈЕ

Високе леје имају суштинску предност у односу на уобичајене равне 
леје. Оне стварају микроклиматске зоне које, зависно од свог положаја 
у односу на Сунце и најчешћи правац ветра, веома различитим биљка-
ма обезбеђују услове за живот какви су им потребни. Леје се праве тако 

Уједначавање влажности

Површинска вода

Фине честице 
минерала 
и органске 
материје

Површинско 
сливање воде

Биљке за зелено ђубрење 
(детелине, лупине, фацелија, 
коприва...)

Испаравање

Одлагање хумуса

Тераса

Јарак за сакупљање хумуса
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да буду растресите, што помаже земљи да у себи задржи више воде, оне 
упијају кишницу као сунђери. Вода се похрањује у доњим слојевима леја 
и у коритима између њих, док се уздигнути делови брже суше. Тако на-
стају места са различитим степеном влажности. Искуство ми казује да 
се високи делови брже греју, што је велика предност, посебно у хладним 
регионима и на висинама. Смрзавање горњег слоја земље се, помоћу до-
бро проветрених и правилно засађених високих леја може одложити на 
неко време. Уколико су леје направљене од органског материјала, њена 
унутрашњост ће почети полако да се распада и разграђује. Тиме се осло-
бађа топлота, што заузврат побољшава услове за клијање и раст биља-
ка. Труљењем се између осталог ослобађају и хранљиве материје, тако да 
се без додавања ђубрива може гајити и најзахтевније поврће. Сам облик 
високе леје обезбеђује већу површину за садњу. Посебно је на малим по-
седима – као што су градски вртови – овако добијен вишак простора ва-
жан. Коначно, подизање високих леја нуди много узбудљивих могућно-
сти за обликовања вртова и пејзажа.

Могућности обликовања

У литератури о уређењу вртова све чешће се могу наћи упутства за 
прављење високих леја. Најчешће се саветује како да се, тачно у центи-
метар, направи савршена висока леја. Тако детаљна упутства лако ће вас 
навести да све урадите баш тако како је описано, а тиме ћете брзо изгу-
бити склоност ка промишљању и креативност. Шаблон за савршене ви-
соке леје у Холцеровој пермакултури не постоји, јер се оне могу напра-
вити на много различитих начина. У фази планирања узимам у обзир и 
локалне услове на терену и појединачне захтеве људи који ће обрађивати 
леје. Иако леје могу бити веома различите по димензијама, све оне оства-
рују позитивна дејства која сам већ описао.

Леје се разликују по висини, дужини, ширини и облику, зависно од 
намене, положаја, услова тла и личних жеља власника. Равнице посеб-
но нуде много интересантних могућности којима се може експерименти-
сати: леје се могу поставити у таласастим линијама различитих висина, 
у облику полумесеца, лавиринта или затвореног круга. У унутрашњо-
сти тог круга може да настане још и мали рибњак. У Бургенланду сам на 
пример направио башту у облику кратера у коме се лети ствара повољна 
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влажно-топла микроклима, која опет пружа низ веома занимљивих мо-
гућности за гајење биљака.

Ни унутрашња грађа мојих високих леја није прецизно установљена, 
јер се и она мења зависно од локалних услова. Не мислим да је потреб-
но давати тачна упутстава о појединим слојевима или избору материјала 
за унутрашњу грађу. Најсврсисходније и најекономичније је једноставно 
радити са материјалом који постоји на лицу места.

Много година ситнио сам грање, жбуње и дрвеће помоћу великог при-
кључка на трактору и мешао их са земљом како бих правио високе леје. 
То је био захтеван и мукотрпан посао. Зато сам покушао да направим 
леју без уситњеног материјала, тако што сам цело дебело грање и шибље 
убацио под леју. Принос је далеко премашио сва моја очекивања. Разло-
зи за то били су ми јасни: кад насипам уситњен материјал морам бити ве-
ома пажљив јер у леју не смем да убацим превелик удео дрвета (највише 
четвртину укупног материјала). Такође морам да водим рачуна да се ма-
теријал растресито истресе како се не би сабио. 

Може да се догоди и да се састојци као што је смола четинара пребр-
зо отпусте у земљу због чега pH нагло пада. У најгорим случајевима тло се 
закисели, што се одражава лошим приносима. Открио сам да убацивање 
кабастог материјала има потпуно супротно дејство. Када се у њих ставља 
цело дрвеће, високе леје испадају нешто веће и више, али је зато проветре-
ност у њима много боља. Кабасти материјал који се полако распада и који 
реагује на промену садржаја воде у земљишту доводи до ситних померања 

Висока леја са терасама 
обликује врт у виду 
кратера.
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унутар леје. Он се скупља и поново шири, што структуру леје одржава 
растреситом. 

Код грубог, кабастог материјала, процес труљења се одвија спорије, чи-
ме се смањује опасност од закисељавања земљишта или претераног ђу-
брења усева. Стабла још и одлично регулишу ниво влажности у систему. 
Овако направљене високе леје посебно су погодне за садњу кромпира и 
коренастог поврћа, а користио сам их и за узгој житарица. Чак сам и у сред 
четинарске шуме имао добра искуства са оваквом врстом високих леја. Те 
леје дуже трају него оне у којима се налази уситњени материјал. Високе 
леје овог типа могу потрајати десет и више година вез икаквих великих по-
правки, што је много дуже од века трајања леја у којима се налази иверје.

У новембру 2002. године, када је у Лунгау олуја оштетила велику моно-
културу смрча, мој једноставни метод прављења брдовитих леја се показао 
веома корисним. Јаки ветрови су начинили озбиљну штету монотоним 
шу мама које окружују наше имање. Радови на уклањању оборених стабала 
још трају. На Краметерхофу штета је била минимална. Једине жртве олује 
били су мали засади смрче који су чекали на службену дозволу да буду 
раскрчени и рекултивисани. Неколицина дрвећа је палa на воћке и ограде.

Моје биљке су срећно издржале налете ветра од 170 километара на 
сат. Оборене смрче које сам нашао уградио сам, такве какве су биле, у но-
ве високе леје. Пошто се прилика сама пружила, одлучио сам да од пре-
осталог дрвета направим и неколико отворених склоништа и нове торове 
за своје свиње. Увек је боље искористити предности неке ситуације него 
се само жалити.

Последице лошег 
управљања шумом: олуја 

је оборила више од три 
милиона кубних метара 

стабала смрче у Аустрији!
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Оборено дрвеће на тржишту има лошу цену. Пошто се одједном поја-
ви велика количина дрвета, најчешће је тешко постићи добру цену. Губи-
так у дрвној грађи је велик, јер дрвеће углавном пуца у доњем делу стабла. 
Пренос стабала која леже уздуж и попреко није само опасно него и скупо. 
Често су радови на рашчишћавању скупљи него зарада од продаје дрвета.

Ови примери треба да покажу како су вам у прављењу високих леја 
потребни креативност и машта. Начин на који ћете организовати своје 
имање зависи само од вас. Само треба да водите рачуна да оно испуњава 
своју намену и да су површине на којима ће се обављати берба лако при-
ступачне. Осим тога – ако је могуће – требало би увек поставити најмање 
две брдовите леје једну поред друге. Само тако се могу искористити све 
њихове предности. Управо се у коритима између леја влага најдуже задр-
жава, што је током врелих лета од велике важности.

На Краметерхофу смо оборена 
стабла смрча уградили у различите 
структуре. Она су искоришћена на 
земљи коју смо 1988. године купили 
од „Аустријских савезних шума“, а 
која још увек није рекултивисана. 
На фотографији се виде дебла 
смрче употребљена за постављање 
терасе и подизање високих леја.

Још једна могућност коришћења 
оборених стабала: прављење 
нових обора и отворених штала за 
свиње и стоку. Отворене штале се 
могу користити и као складишта, 
склоништа, или за узгој печурака.
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Пројектовање система високих леја

Пре почетка израде високе леје неопходно је установити правац из 
кога ветар најчешће дува, како би се у току планирања то имало у виду. 
Најjедноставнији начин да то учините је да окачите платнену траку на 
дрво или неки стуб и редовно је посматрате неко време. Та се трака мо-
ра и ноћу контролисати. На овај начин се брзо може установити главни 
правац ветра и које су површине најветровитије. Ако је неопходно, око 
целе парцеле могу се поставити заштите од ветра или се и сама висока 
леја постави тако да зауставља ветар. Најбоља искуства са заштитом од 
ветра имао сам са високим лејама на којима су посађени воћни грмови 
и биљке које високо расту, као што су на пример сунцокрет, чичока или 
конопља. Такве леје правим тако да буду бар метар и по високе. Оне су 
потпуно исте као и обичне високе леје, само што су им стране мало стр-
мије. На тај начин оне се, упркос већем оптерећењу не могу брзо сабити. 
Ако је висока леја виша од 3 метра онда по њеном врху постављам једну 
уску терасу, што олакшава обраду и бербу. Што је леја виша, то ће заузи-
мати више површине у основи, а то се мора урачунати приликом плани-
рања. Високе леје не служе само као бране од ветра већ и као заштита од 
погледа, буке и издувних гасова. Често је сасвим довољно имати овак-
ве бране од ветра по ободу имања. Тада су ми отворене све могућности 
за обликовање леја у унутрашњости. Леје могу да окренем тако да буду 
оптимално усмерене према сунчевим зрацима. На стрмим падинама то 

Брана од ветра у Бургенланду. Леја 
штити имање од буке и штетних 

издувних гасова са околних улица. 
Садња дивљег воћа (глогови, 

оскоруше и јаребике) и биљака које 
високо расту (сунцокрет, чичока, 
конопља итд.) привлачи корисни 

животињски свет.
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није увек тако лако, јер ту морате да водите рачуна и о томе куда отиче 
површинска вода. 

Када се високе леје постављају на падинама веома је важно водити ра-
чуна о спрoвођењу воде кроз систем. Леје се не смеју постављати паралел-
но са нагибом, јер ће, кад пада киша, највише постављена леја упити сву 
воду, док ће леје при дну у најгорем случају пресушити. Свим лејама мо-
ра се обезбедити равномеран довод воде. С друге стране, вода се не сме ни 
каналисати јер може доћи до клизања земљишта. Постављање леја на стр-
мини зависи од правца којим се кишница слива низ падину.

Систем високих леја може се подићи ручно или помоћу багера, иако се 
без машина у леје може уградити само релативно мало материјала. Како 
ме је искуство довело до тога да за подизање високих леја користим ка-
баст материјал, употреба багера за мене је неизбежна. Помоћу багера ко-
пам јарак који је дубок од 1 до 1,5 метара и широк 1,5 до 2 метра. При том 
се најпре пажљиво скида и одваја горњи слој хумуса. Затим у тај јарак уба-
цујем жбуње и дрвеће заједно са корењем. Преко тога се растресито наспе 
растресита хрпа мешавине земље, ситног органског материјала и бусења. 
На крају се преко свега сипа хумус који је на почетку био одстрањен. 

ПРАВИЛНО
Брдовите леје су постављене 
укосо у односу на стрмину. Леје се 
равномерно снабдевају водом. Вода 
се лако може апсорбовати и сачувати 
– нема опасности од каналисања.

ПОГРЕШНО
Леје постављене паралелно са 
нагибом: горње леје се претерано 
снабдевају водом (опасност од 
клизишта), док доње могу да се 
исуше.
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Уколико немамо на располагању дрвеће и грмље за леје, онда се мора-
мо послужити само бусењем. Довоз додатног органског материјала са 
дру   гих локација утрошио би сувише енергије и времена. 

Нагиб бочних страна високе леје, зависно од материјала, требало би да 
износи више од 45 степени. На тешком тлу од иловаче имао сам добре ре-
зултате и са још стрмијим лејама, нагиба од 60 до 70 степени. Чак и ако се 
леја прави искључиво од земље, има смисла правити већи угао. Са неким 
материјалима неопходно је нагомилавати земљу што је могуће стрмије, до 
висине на којој леја још увек може да се одржи, а не распадне. Коси угао 
своди на минимум опасност од сабијања леја. Кад посећујем друга имања 
ради консултација, често видим високе леје које су превише заравњене. 
Власници ме онда питају зашто на тим лејама усеви не успевају онако како 
су се надали. Одговор је јасан: када се леје због малог нагиба слегну, отежа-
ва се доток кисеоника у њихову унутрашњост, процес разградње се ремети 
и може доћи до труљења, што се лоше одражава на биљке. Корењу је тешко 
да се пробија кроз сабијено тло, не може да се добро развије и биљке по-
чињу да вену. Људи и даље праве високе леје које су превише ниске и по-
ложене, и зато је важно да и на овом месту скренем пажњу на ту погрешку.

Идеје за пројектовање високих леја

Висока леја као заштита од погледа, ветра и 
издувних гасова, са стазом за брање; биљке у 
поликултури са цветним жбуновима и грмоликим 
воћем. Леје учвршћују биљке са дубоким корењем.

Високе леје у средишту система су постављене 
тако да ухвате што је могуће више сунца. Сађење 
мешовитих култура (овде поврће). Спирале биља 
добро допуњују засад и оптимално користе 
расположиви простор.

Кретање Сунца (исток-запад)

Главни правац ветра
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Код тешког мокрог тла, добро је направити дренажни систем који ће 
спречити да се вода нагомилава. Зато у дну леје треба направити отво-
ре кроз које ће истицати вода из унутрашњости. Код сувог и пескови-
тог тла је опет битно задржати воду што је дуже могуће унутар леје. То 
ће се аутоматски и догађати, без потребе да се вода нарочито доводи, јер 
ће се она природно скупљати у удубљењу између две леје и у средишту 
леје, кад крупан материјал почне да трули. Покривање површине леје ор-
ганским материјалом такође ће спречити исушивање биљака у време кад 
развијају корење и када су нарочито осетљиве.

Када семе проклија и биљке почну да се развијају, претерано исуши-
вање се спречава сталним покривањем земље између њих. Необрани усе-
ви и друге самоникле биљке могу се оставити на леји као покривач, који 
ће се полако претворити у богати слој хумуса. Дебео слој грубог хумуса и 
стално покривање тла су најбољи начин да се сачува влага. 

Прављење високе леје
Воћке као додатна заштита од ветра

Дневно кретање Сунца

Главни правац 
ветра

Слој хумуса

Бусење траве 
(окренуто наопачке)

Различит кабаст 
органски материјал Стаза поплочана каменом. Такође, добра подлога 

за путељак  може бити и биљни покривач од 
различитих врста детелине и тимијана.

J

С

ИЗ
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Висина леје се одређује у складу са потребама онога ко је обрађује. Ја 
обично правим леје које су високе између метар и метар и по. То омо-
гућава људима просечне висине да их без тешкоћа обрађују.

Обрађивање високих леја

Високе леје је најбоље засејати и на њима посадити биљке одмах пошто 
су направљене. Пошто је земља на њих тек набацана, још увек је веома рас-
тресита и још није почела да се слеже. У растреситом тлу биљке могу добро 
да расту и да развијају свој коренски систем. Семење пропада кроз растре-
ситу земљу и ветар не може лако да га разнесе. Киша га не односи већ га 
спира у подлогу. Ако хоћемо да се овакве погодности земље очувају, не сме-
мо равнати леје. Уколико планирате да на њој садите поврће и грмове боби-
частог воћа, требало би да, ако је могуће, грмове посадите горе, на врху леје. 
Поврће које расте ниже моћи ћете онда лако да дохватите. Распоређивање 
усева на овај начин је посебно препоручљиво у топлим и сунчаним преде-
лима, на сувом тлу, код узгоја биљака које воле делимичну сенку. Величина 
сенке и њено трајање одређује се одабиром грмова и размаком између њих. 
Могуће је и укључивање воћки, уколико желите да вам цео систем буде у 
сенци. Воћке и воћни грмови се иначе могу садити и између леја.

Удаљеност између појединих леја може се мењати тако да одговара 
културама које са на њима гаје. Кад планирате високу леју, морате увек 
водити рачуна о томе како ће се она обрађивати и коју ћете опрему за 
то користити, иначе касније може доћи до непријатних изненађења. На 
пример, уколико за бербу воћа желим да користим мали трактор, између 

Високе леје на Краметерхофу зими.
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леја и дрвећа морам оставити место и за стазу којом ће се трактор крета-
ти. Та стаза може бити засејана разним врстама детелине, које се могу ис-
користити као зелено ђубриво. 

Брдовите леје су подобне за узгој свих врста поврћа: грашак, пасуљ, са-
лате, парадајз, ротквице, краставац, шаргарепа, тиквице, бундеве, кромпир 
и разно друго поврће на њима одлично успева. Биљке у унутрашњости леје, 
због материјала који се тамо распада, проналазе одличан однос хранљивих 
материја и зато бујно расту. Колико дуго ће те хранљиве твари потрајати, и 
колико се брзо оне користе – то у многоме зависи од тога шта се налази у 
унутрашњости леје. Када је висока леја изграђена од уситњеног материја-
ла који се брзо распада, већ у првој години у земљиште ће бити испуште-
но много хранљивих материја. Да бих то искористио, садим такозване „ја-
ке конзументе“, биљке које имају велику потребу за хранљивим састојцима: 
бундеве, тиквице, краставац, разне врсте купуса, парадајз, кукуруз шеће-
рац, целер и кромпир су за то најбољи примери. Слаби конзументи као што 
су пасуљ, грашак и јагоде најбоље је садити на оваквим лејама тек у трећој 
години. Уколико се раније ту посаде, може доћи до презасићености ђубри-
вом. Биљке које се превише ђубре не развијају жељену арому. Код неких 
биљака – на пример код спанаћа – у лишћу се могу нагомилати нитрати, 
што њихово конзумирање може учинити чак и штетним по здравље.

Високе леје које у унутрашњости имају груби материјал (цела стабла) 
у првој години немају толико хранљивих материја. Процес распадања ка-
бастог материјала је веома спор, и зато се хранљиве материје ослобађају 
полако, током дугог низа година, те могућност претераног ђубрења не 
постоји. Да би се брдовита леја најбоље искористила требало би повести 
рачуна о потребама биљака за хранљивим састојцима. 

Нежељеним биљкама се бавим док шетам по имању. Једноставно их 
ишчупам и оставим на истом месту, са корењем окренутим навише. Ако 
то радим када је време суво, и око поднева, тада је ефекат највећи јер се 
биљка брзо сасуши и неће се поново укоренити. И настирање, односно 
растурање сламе, сена, лишћа и сличног органског материјала, је добар 
начин да се ограничи ширење непожељних биљака; осим тога, тај слој 
покрива земљу и задржава влагу.

Од друге године, на високе леје се након бербе могу кратко пусти-
ти свиње на испашу. У потрази за храном, оне преору леје и за собом 
остављају ђубриво. Најлепше воће и поврће се убире, али се ипак оставља 
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довољно и за свиње. И њима треба дати нешто што ће их мотивисати и 
усрећити. Уколико се дозволи да пуно свиња пасе на малом терену, оне 
могу да нанесу приличну штету. Број свиња и дужина њиховог боравка 
морају се обавезно ускладити са расположивом површином. Пошто су 
свиње обрадиле земљиште, оно је савршено спремно за нову садњу.

У зависности од временских прилика и начина на који се користе, ви-
соке леје се постепено, током година, слежу. Тада се оне или обнављају, 
или замењују новима.

Убери сам 

Многи људи почињу да размишљају о пореклу и квалитету својих на-
мирница. Тренд куповине што јефтиније хране сада полако замире, и сад 
људи желе да купују органски произведене намирнице. То је препозна-
ла и савремена тржишна економија, те су и у кратком временском року 
многе намирнице у својим називима добиле предметак „био“, а развијене 
су и нове „био-марке“. У међувремену је постало јасно да није све на чему 
стоји ознака „био“ заиста и произведено „биолошки“. Зато многи људи 
данас желе сами да беру органски произведене намирнице, поготово ако 
то може бити и леп излет.

Брдовита леја припремљена на одговарајући начин може бити иско-
ришћена као обрадива земља са високим приносима. Тиме што сами се-
би беру храну, посетиоци поново остварују непосредан додир са приро-
дом, а осим тога, на лицу места се могу уверити у беспрекорни квалитет 
производа. Ово и за пољопривреднике значи предност: не улажу рад у 
брање, чишћење, транспорт и складиштење производа. Како им све 
обране намирнице бивају плаћене, нема губитака око чувања или про-
падања непродатих производа. Обично, кад прошетају имањем и виде 
шта све на њему успева, посетиоци однесу и много више од онога што су 
намеравали. Многи почињу сами да праве сокове и џемове, иако немају 
своје баште. Пошто виде да добијају високо квалитетан, истински здрав 
органски производ, могуће је и постићи одговарајућу цену.

Високе леје су посебно погодне за овакав вид бербе, јер посетиоци мо-
гу да се једноставно спроводе предвиђеним путевима. Биљке и воће које 
желим да понудим посетиоцима гајим у дугачким, паралелним, високим 
лејама. Оне се могу поставити и тако да образују круг или спиралу. Да 
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бисте спречили да их посетиоци прескачу или ходају преко њих, добро 
је да их направите тако да им бочне стране буду прилично стрме. Доњу 
половину леја могу и дeца да дохвате, па и она могу да беру. Чак и инва-
лиди из колица могу да беру себи намирнице. Горњу половину леја беру 
одрасли, а да при том не морају да се савијају. Мислим да је идеално по-
ставити леје на малој међусобној удаљености, тако да људи између њих 
иду један по један. На излазу се постави тезга на којој ће се убрани плодо-
ви мерити и наплаћивати. Купцима не треба наплаћивати оно што поједу 
током обиласка „убери сам“ парцеле. Ако водите имање типа „убери сам“ 
изузетно је битно да истакнете табле на којима ћете написати да све што 
се убере – сем онога што се поједе – мора да буде плаћено. Посебно деца 
имају склоност да уберу много више него што је родитељима потребно.

Овакав берачки излет постаје укусна шетња која се свим чулима мо-
же осетити. Пројектовање имања „убери сам“ оставља много простора 
за ваше личне идеје. Једна од могућности би била да на пола пута напра-
вите простор за одмор са воденим вртом – пријатан амбијент за предах. 
У близини одморишта поставите и биљну спиралу са које пoсетиоци мо-
гу да уберу свеже биље за ужину коју су понели. А на игралишту сa пање-
вима, земљаним тунелима и пољским кућицама деца се лепо могу изиг-
рати.

Наравно да постоји и могућност да ту негде поставите и тезгу на којој 
бисте продавали своје производе (сирће, биљно уље, ракије, сокове, џе-
мове итд.). При уређењу места за одмор не смете заборавити да посадите 
довољно дрвећа које ће правити хладовину. Ако ту негде има још и ми-
рисног цвећа, излет постаје незабораван доживљај и људи ће увек радо 
ту долазити у бербу. Наравно да такво одмориште није неопходно, уко-
лико не желите да се посетиоци дуго задржавају на имању. Али и у том 
случају свакако треба направити места где се може сести, на пример на 
пањевима, јер не могу сви дуго да ходају. 

Пре него што почнете да радите на лејама, требало би да утврдите 
које врсте биља, воћа и поврћа се највише гаје у вашој околини, како би 
својим избором биљака обезбедили себи предност на тржишту. По мом 
искуству, ретке врсте су увек тражене, све једно да ли је реч о воћу, по-
врћу, салатама или биљу. Мој љубичасти кромпир траже људи из целе 
Аустрије. Осим тога, гајење и размножавање ретких сорти представља 
важан допринос одржању разноликости култивисаних биљака.
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ВОДЕНИ ПЕЈЗАЖИ

Коришћење воде и обрађивање водених површина је један од најваж-
нијих аспеката Холцерове пермакултуре. Вода значи живот, зато је изу-
зетно важно опходити се према њој пажљиво и с поштовањем. На жа-
лост, о очувању и штедљивом коришћењу вода веома се мало размишља, 

Стрме високе леје на идеалној висини брања за децу, 
за одрасле, као и за особе у инвалидским колицима.

Убери сам
Један од могућих избора 
је систем у коме се могу 
брати високо квалитетне 
намирнице, у комбинацији 
са пријатним излетом за 
целу породицу.

На пола пута велико је одмориште на коме се посетиоци могу зауставити да 
уживају у воденом врту и природном игралишту за децу.

Мало језеро са 
фонтаном

Високе леје

Улаз/излаз са вагом и касом
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посебно у пољопривреди. Некада смо се према води односили са вели-
ким поштовањем, из финансијских разлога, али и нагонски, по унутра-
шњем осећају. Касније су нас многе „напредне“ пољопривредне технике 
довеле до проблема са водом са којима се данас носимо. Уклањањем ма-
лих обрадивих површина и уништавањем живих ограда настале су вели-
ке вештачке степе под монокултурама.

Те површине губе драгоцени хумус кога разносе јаки ветрови, а поред 
тога се и веома брзо исушују. Ниво подземних вода у таквим пределима 
стално опада, а још увек расположива вода најчешће мора да се испум-
пава. Осим тога, та вода је толико контаминирана хемијским ђубривима 
и средствима за прскање да више није погодна за пиће. Чак су и дрворе-
ди крај водених токова уклањани како би се добило још неколико ква-
дратних метара обрадиве земље. Тако су ђубрива и средства за прскање 
биљака неометано доспела и у потоке и у језера. И дренажа терена, као и 
исправљање водених токова суштински утиче на природу. Исправљање, 
каналисање и ограђивање токова јако се одражава на природну флору и 
фауну. При том се, по мом мишљењу, тиме често постиже ефекат супро-
тан од жељеног. Природу не можете ставити у кутију и подчинити. По-
ток који нема више могућности да се после јаких падавина излије и по-
плави земљу однеће воду даље и пре или касније проузроковаће још веће 
поплаве. У будућности ћемо морати да се вратимо корак назад, јер се ови 
проблеми неће решити ако наставимо да се понашамо као до сада. 

Принципи пермакултуре нас упућују да воду користимо што је мо-
гуће мудрије и пажљивије. У пермакултури, сваки ресурс и свака погод-
ност се користи управо на месту где постоји. Зато углавном сматрам да 
је дренажа велика грешка. Где год да се вода налази, тамо је треба и иско-
ристити. Ако желим да зарадим новац на мочварном земљишту, нећу га 
исушивати, већ ћу на њему гајити орхидеје, или разне водене и мочвар-
не биљке којима такви услови погодују. Следећи корак, постављање во-
деног врта или језерца, захтевао би минималну количину енергије. Тамо 
где већ има воде или влажних места, прављење таквог окружења је пове-
зано са сразмерно мало интервенција на земљишту. Овакав начин рада и 
обраћање пажње на природне услове земљишта до сада ми је увек доно-
сио одличне резултате.

И на Краметерхофу покушавам да воду задржим на имању и да је ко-
ристим што је дуже могуће. Од највише границе имања (1500m) до долине 
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(1100m надморске висине), вода се користи у најразличитије сврхе: кап-
тирани извори служе као вода за пиће, а и за снабдевање језераца и во-
дених вртова. Језерца су распоређена по целом имању и углавном су 
међусобно повезана. На Краметерхофу има укупно 60 језераца, водених 
вртова, влажних биотопа и ровова са водом. Ти системи ми служе за узгој 
риба, ракова и шкољки, као и за узгој различитих врста водених биљака. 
Али и патке и гуске могу веома срећно живети на тим језерцима.

Водене површине пружају и неке погодности које нису тако очигледне. 
Мочварни терени, водене баште и језерца представљају животни простор 
за многа корисна створења као што су змије и водоземци. Они су једни од 
мојих највреднијих „сарадника“. Језерца ми омогућују да их увек имам до-
вољно. Ти сарадници имају важну улогу у регулисању бројности такозва-
них „штеточина“. Жаба крастача (Вufo bufo) је посебно корисна, јер радо 
једе чак и страшног шпанског пужа голаћа (Arion vulgaris). Даља предност 
водених површина је њихово повољно дејство на усеве. Веће водене по-
вршине уједначавају температурне осцилације на околним падинама, од-
бијањем сунчеве светлости и испуштањем акумулиране топлоте, повећа-
вају влажност тла, а испаравањем стварају повољне микроклиматске зоне.

На Краметерхофу се користи и водена снага: пошто се имање протеже 
између 1100 и 1500 метара надморске висине, ту разлику у висини мо-
гу да искористим за производњу енергије која не угрожава природу. На-
правио сам два мала генератора употребивши старе Пелтонове турби-
не које покреће вода из два језера довођена кроз цевоводе са притиском. 

Поглед на водене површине 
Краметерхофа.
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Висинска разлика од око 100 метара (10 бара) омогућава ми да скоро це-
ло имање снабдевам струјом. Изградњу овакве хидроцентрале са свим 
бирократским проблемима које сам у вези са њом имао, већ сам детаљно 
описао у својој књизи „Бунтовни пољопривредник“.

Покушавам да и другим опробаним методама искористим снагу воде. 
Тренутно су у изградњи две воденице покретане точковима које окреће 
вода. Користим и хидраулични маљ. Маљ за рад користи језерску воду 
и, користећи разлику притисака, испумпава воду за пиће без додатног 
утрошка енергије. Погонска вода, док пулсира, шири мембрану у унутра-
шњости апарата. На тај начин се вода за пиће испумпава и помоћу це-
ви спроводи до планинског пашњака на врху имања. Добија се притисак 
од 15 бара. Однос протока вода је 1:10, што значи да ми је, да бих испум-
пао један литар воде за пиће, потребно десет литара погонске воде. Осим 
производње енергије, сва ова постројења имају и ту погодност што своју 
хладну воду пуну кисеоника испуштају у рибњаке. На тај начин могу без 
икаквих проблема да узгајам пастрмке и у нижим, топлијим језерима. 

Тема аквакултуре културе је толико обимна да би сама могла да ис-
пуни целу једну књигу. Зато ћу се даље усредсредити само на неке њене 
основне аспекте. 

Изградња водених вртова и језера

Пре него што почнете да правите своје језерце или водени врт треба 
да имате потпуно јасну идеју о његовој намени, јер у вези са сваком фун-
кцијом коју треба да испуњава морају се различите ствари узимати у об-
зир. Језерце за рибе и ракове поставља потпуно другачије захтеве него врт 

Пуноглавци у плићаку.
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за водене биљке или купалиште. Наравно да је могуће комбиновати разли-
чите намене, али и то се мора унапред предвидети. Пошто би објашњавање 
сваке тачке превазишло оквире ове књиге, само ћу објаснити своје методе 
на примеру једног језера на Краметерхофу и његових многобројних намена.

У начелу, најпоузданији пример функционалног, еколошки драгоценог 
и визуелно пријатног језера може се наћи у природи. Дакле ако се одлучи-
те да правите језеро, требало би најпре да добро отворите очи и погледа-
те неко природно језерце. Само тако ћете схватити шта је основно, а наћи 
ћете и неисцрпни извор идеја и могућности за обликовање. Језерце може 
да испуни своју намену само ако се развило у функционални екосистем 
који се може једноставно користити, са малим утрошком енергије.

Своја искуства са прављењем језера сакупљао сам у протеклих 40 
го ди  на. Своје прво језерце сам ископао рукама. Временом сам учио на 
осно ву тих искустава, и настављао да правим све већа и већа језера. Не-
мојте заборавити да ће вам ипак требати дозвола од надлежних устано-
ва, што најчешће укључује и добијање потврде о сигурности локације. 
Сматрам да је најбоље почети од малог, тако да можете да стекнете доста 
искуства. Уколико ипак желите да одмах почнете са прављењем већег је-
зера неопходно је да то урадите уз помоћ искусног стручњака.

Ја почињем тако што обиђем и разгледам површину места на коме 
треба да настане језеро. Уочавам стање и састав тла, топографију (поло-
жај будућег језера у односу на терен) и воду која се ту већ налази. Топо-
гра фија је веома значајна за стабилност језера. Правилно постављање је-
зера спречиће да оно исцури или склизне. Суштински је важно створити 
јасну слику о условима тла и утврдити да ли негде има места која су при-
родно влажна или делова где је већ долазило до слегања и клизања тере-
на. Вода која већ природно постоји на локацији је заиста велика пред-
ност при градњи језера. Наравно да се она може ту и довести, али то 
захтева улагање знатно веће количине рада.

Уколико нема извора, ни подземних вода које се могу искористити, 
увек можете направити такозвано „небеско језеро“, то јест језерце које се 
пуни кишницом. Међутим, таква језерца су погоднија за водене биљке. 
Рибе и ракови захтевају сталну измену воде, јер им је потребно да она 
буде свежа и богата кисеоником. 

Језеро мора изгледати што је природије могуће. Важно је имати до-
бро структуирано језерце у коме има и делова са плитком и делова са 
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дубоком водом, јер само то омогућује настанак функционалног екоси-
стема, пошто су различитим биљкама и животињама потребни различи-
ти животни простори. Уколико је језеро боље структуирано, утолико је 
већи број намена које може имати. Плићаци су станишта за велики број 
биљака и животиња и природна мрестилишта за многе врсте риба. Осим 
тога, лепо окружују дубоки део и, када се тамо купате, олакшавају вам 
улажење у воду и излажење из ње.

Дубљи делови су неопходни за презимљавање риба, а осим тога, оне 
спречавају водене биљке да обрасту цело језеро. Већина инванзивних во-
дених биљака расте до дубине од приближно два метара. Уколико желим 
да спречим да ми обрасту језеро, продубићу језеро на око три метра, са на-
глим прелазом из плиће у дубоку зону. То ствара препреку које биљке не 
могу да прескоче. Ово је само пример за то, како вам добро промишљено 
планирање касније може уштедети много рада и времена. Дубоке зоне су 
важне и за изједначавање температуре у језеру. Оне и рибама омогућавају 
да, зависно од својих потреба, бирају топлију или и хладнију воду.

Када сам стекао јасну представу о локалним условима и о томе како же-
лим да ми изгледа језеро, радови могу да почну. Најпре се ископа приближ-
ни облик будућег језера. Величина и врста ангажованих машина зависи од 
терена и величине језера. Мањи влажни биотопи могу се и ручно направи-
ти, за већа језера је неопходан багер. При градњи обалних зидова важно је 
раздвојити крупан и ситан материјал. У ту сврху извађени материјал се 
истреса у стрме гомиле. Крупни делови ће се притом откотрљати у страну, 
а фини делови остају у средини. Језерска брана се прави од 30 до 50cm дебе-
лих слојева ситнијег материјала и који се сваки пут набијају. Код већих језе-
ра ти слојеви се могу сабијати и тако што ће багер преко њих прећи. Кру-
пан материјал се касније користи споља, за учвршћивање зидова и обала.

У језерцима се могу правити и острва и мали биотопи. Када сам за-
довољан обликом језера, морам обезбедити да вода из њега не нестаје – 
морам „запушити“ дно. У ту сврху, вода се доводи у језеро, толико да ба-
гер стоји у дубини од неких 30 до 40cm. Затим се помоћу мале корпе за 
ископавање протресају слојеви подлоге на дубини од пола метра до ме-
тар (та дубина зависи од локалних земљишних услова). Корпа се уводи 
у подлогу и пусти да вибрира, што чини да фине честице тону дубље и 
слежу се, што дно језера чини водонепропусним. Дејство је слично као 
кад се протреса бетон. Како би се језеро касније најбоље искористило, на 
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најдубљој тачки језера поставља се усправна цев помоћу које се може ре-
гулисати ниво воде. На тај начин се језеро може у свако доба испустити 
како би се „побрале“ рибе и водене биљке. Због обилних падавина, увек 
постављам и помоћну преливну цев која може да прими велике количи-
не воде и омогући да се она без последица одлије. 

Ово је метод који користим на Краметерхофу. На иловачном земљиш-
ту раздавајање материјала није неопходно – осим слоја хумуса који треба 
да буде пажљиво уклоњен, одвојен, и потом враћен на место након завр-
шетка свих потребних радова. Заптивање дна језера је код иловаче много 
једноставније. Већ сам писао о специфичностима прављења ивичних зи-
дова језераца у одељку „Искуства са раличитим врстама земљишта“.

Могућности обликовања

Када је језеро готово, почињем да обликујем обале. За то користим ка-
мење и пањеве. Камење које вири из воде веома брзо се загрева од сунче-
вих зрака, а тиме се повећава и температура воде. Зими се на тај начин 
смањује време замрзнутости водене површине, а тиме и опасност да ри-
бе остану без кисеоника. Највише су на добитку рибе и биљке које воле 
топлоту. У овој фази могу да пустим машти на вољу и да остварујем своје 
визије. Од живописних, чворноватих пањева, камених степеница и пре-
лаза, до мостића - све се може направити са мало труда и новца. Багер 
само треба да постави камење у плићак или да у дно језера забије дебла 
која ће послужити као стубови за будуће мостове.

Ово језеро на 1500m надморске 
висине на Краметерхофу користи се за 

узгој водених биљака, риба и ракова, 
али и за купање.
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Мој метод изградње језера је потпуно супротан конвенционалним ме-
тодима који затварају дно језера тако што га облажу фолијом. Убеђен 
сам да не треба користити фолију када се прави природно језеро, јер она 
спречава природан развој живота на језерском дну. „Вибрациони метод“ 
могуће је применити на готово сваком тлу, а углавном је и јефтинији. Је-
зера са фолијом не дозвољавају никакву каснију дораду, јер би се током 
било каквих радова фолија могла оштетити или исцепати. Узгој водених 
биљака, као и промена облика језера, или рад на њему са механизацијом 
уопште не долазе у обзир.

Могућности коришћења

Да би се у језерцу успешно гајиле водене биљке, рибе или ракови, 
оно не мора да буде правоугаоно нити бетонирано. Исправан начин за 

Ископано језеро на Краметерхофу.

Камење се у воденом врту користи да 
би се по њему прешло на другу страну и 
да би акумулирало топлоту.



ОБЛИКОВАЊЕ ПРЕДЕЛА

79

висококвалитетну производњу је природни начин. Већ деценијама са ве-
ликим успехом узгајам у својим језерима и воденим вртовима најразли-
читије врсте риба, као што су поточна пастрмка (Salmo trutta), језерска 
златовчица (Salvelinus alpinus), шаран (Cyprinus carpio), лињак (Tinca tin-
ca), штука (Esox lucius), сом (Silurus glanis), смуђ (Sander lucioperca), ја-
пански шаран (кои), и многе рибе биљоједе, као што су бодорка (Rutilus 
rutilus), црвенперка (Scardinius erythrophthalmus) и гагица (Phoxinus phoxi-
nus), речне ракове (Astacus astacus) и шкољке (Anodonta cygnea).

Поред њих, до 1500m надморске висине, гајим и биљке: бели локвањ 
(Nymphaea alba), жути локвањ (Nuphar luteum), рогоз (Typha latifolia), иђи-
рот (Acorus calamus), локвањчић (Nymphoides peltata), жабочун (Alisma 
plantago-aquatica), тестерицу (Stratiotes aloides), борак (Hippuris vulgaris), во-
дену стрелу (Sagittaria sagittifolia), барске перунике (Iris sp.) и многе друге.

Те биљке узгајам у плићацима својих језераца, али и у специјално на-
прављеним јарковима с водом. Пошто су ти јаркови плитки, вода у њима 
је топлија, што прија биљкама које више воле веће температуре и пружа 
савршене услове за живот. Пошто узгајам издржљиве сорте које не ђу-
брим нити посебно негујем, могу да их и пресађујем и на крајње непо-
вољне локације где ће напредовати иако то другим биљкама можда не би 
успело. Кад правим нова језера или влажне биотопе ове јаке и отпорне 
биљке могу веома добро да употребим и продам.

Језера и водене баште нису само добар начин да се заради новац, они 
су радост за душу. Вода је живот. Свако ко је ноћу слушао жабе како кре-
кећу или је само неко време седео мирно поред воде, зна зашто.

Жуте перунике, бели локвањи и рогоз у 
воденом врту.

Јапански шаран кои у језерцу на 1500m изнад 
нивоа мора
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ОСНОВНА РАЗМИШЉАЊА

Многи проблеми у конвенционалној пољопривреди по мом миш-
љењу су резултат тога што се пољопривредници уздају у подсти-

цајне фондове, коморе и удружења, јер сматрају да им они показују пра-
ви пут. То је често велика заблуда, јер су та места углавном под јаким 
утицајем пољопривредне индустрије и пољопривредне хемије и њихових 
лобија. И образовање у пољопривредним школама и стручним школама, 
све до различитих факултета, често ми изгледа једнострано орјентиса-
но ка испуњењу жеља и очекивања аграрног лобија. Научни истраживач-
ки пројекти се подстичу од стране финансијски јаких концерна, и на тај 
начин се истраживања усмеравају у одређеном правцу. За истраживање 
принципа и могућности примене одрживе земљорадње, пермакултуре 
и интеракције различитих биљних заједница изгледа да готово и нема 
расположивог новца – јер ове области не подстичу употребу хемијских 
средстава за запрашивање и ђубрење и високо специјализованих техно-
логија, већ је напротив своде на минимум.

Уместо да схвате природу у њеној многострукости, многи се још увек 
боре са њом. Велика је заблуда да се природа може поправити и да се про-
тив „лошег“ треба борити. Уколико настане неравнотежа, онај ко обра   ђу-
је земљу има задатак да пронађе разлоге те неравнотеже, а не само да се 
бави са њеним симптомима.

Специјализација и модернизација у пољопривреди у већини случајева 
сељацима није донела жељене предности, већ je водила ка томе да сељак – 
а у мом детињству то је још увек било цењено занимање – буде приморан 
да одржава своје имање бавећи се додатним занимањем. Многи пољо-
привредници данас узгајају мало врста усева у великим количинама. За 
то су неопходна улагања у скупе штале, складишта, специјализовану ме-
ханизацију и уређаје који су обично једнонаменски. Уз такву специја-
лизацију тешко је брзо реаговати на услове тржишта и непредвидљиве 
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промене на њему. Пласирање производа на тржиште углавном се одвија 
преко великих добављача који одређују цену и услове испоруке. На тај 
начин настаје једнострана зависност. Прелазак на други облик обрађи-
вања и управљања земљом за таква имања је често веома тешко, јер 
пољопривредници махом имају велике уговорне обавезе према фондо-
вима и аграрне кредите. И већ уложена средства су често разлог због ко-
га се многа имања плаше промена, јер, на пример, нова и скупа штала 
за свиње одједном треба да постане непотребна. Они тако настављају да 
раде као и пре, остављени на милост и немилост променама тржишних 
услова и смањењу подстицајних мера. Када понестане новца, многи по-
кушавају то да компензују повећањем производње. Али то је потпуно по-
грешно! Један од највећих проблема је то што је тако много пољопри-
вредних имања усмерено на субвенције и зависно од њих. Свакоме би 
требало да буде јасно да, супротно обећањима, подстицајни систем, ова-
кав какав је данас, неће бити дугог века. Подстицајне мере не смеју бити 
основни извор прихода једног производног домаћинства.

Прави уживаоци индустријализоване пољопривреде су удружења, 
концерни, лобисти аграрне хемије и индустрије, али никако сељаци. Да-
нас су нам у пуној мери познате последице тога: интензивно гајење жи-
вотиња, загађење подземних вода, контминиране намирнице и много 
других. Безусловно је потребно да променимо начин размишљања.

Због овог развоја највише пате најпре земљорадничке породице, које 
често више не могу да се боре са притиском – и наравно животиње које 
воде очајнички живот. 

На срећу, неколицина храбрих напуштају зацртани пут конвенци-
оналне пољопривреде и одважују се да крену за својим идејама и ви-
зијама. За то је данас заиста потребна грађанска храброст и одлучност. 
Ономе ко се навикао да све ради по већ одређеним „узорцима“ и „рецеп-
тима“ биће тешко да се навикне на овај пут нове, истинске самостално-
сти, јер ће ту све одлуке морати сам да донесе. Ништа од онога што су-
сед ради не мора да важи и за мене, напротив: свега што сви други око 
мене већ саде или гаје има већ у изобиљу и самим тим, мени више није 
интересантно за производњу. И овај начин захтева храброст, али се ис-
плати, ако наставите, опрезно али одлучно. Еколошко привређивање 
може бити исплативо, као што то показује пример Краметерхофа. Овде 
смо се, пре него што смо отпочели да нудимо обуку и екскурзије, бавили 
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искључиво пољопривредом. Ипак, никоме не бих саветовао да примени 
исту стратегију, да копира наш начин рада, јер само ваша снага и интере-
си, и ништа друго, помажу вашем имању да расте. На тржишту има мно-
го ниша. Треба само да употребите своју интуицију и да добро погледате 
око себе. Важно је остати флексибилан и не улагати новац у круте пољо-
привредне методе које постају нерентабилне оног секунда када се ситу-
ација на тржишту промени. Моја искуства и идеје, као и стари облици 
привређивања на које овде желим да подсетим, треба да вас подстакну 
да поново почнете самостално да размишљате и делате. Циљ је наћи за 
своје имање алтернативан начин заснован на природним циклусима који 
омогућава миран живот у складу са природом.

Основа бављења земљорадњом је плодност земљишта. Зато у следећем 
поглављу желим да се посветим тој теми.

ПЛОДНОСТ ТЛА

Плодно тло је здраво и пуно микроорганизама. Ту чињеницу сељак 
никада не би смео да заборави, јер је то основни услов успешног бављења 
пољопривредом. Ако је он увек испуњен, имање ће увек бити прила-
годљиво. Морате почети да обраћате пажњу на природне циклусе и по-
кушати да их употребите. Уколико се брижно односите према земљи, он-
да ће и природа бити на вашој страни. Желим да нагласим да је за наш 
положај од виталног значаја да овде променимо начин размишљања. 
Устаљени начин узгоја усева у монокултурама, заједно са применом че-
сто претераних количина средстава за прскање и ђубрење, већ је напра-
вио превише штете. На земљу се не сме гледати као на „производни по-
гон“, она је вишеслојни и осетљиви екосистем. Небројене врсте живих 
бића учествују у одржавању система и само са њима је могуће тло одржа-
ти трајно плодним и корисним за човека.

Свака биљка има сопствене захтеве и различито утиче на земљиште и 
околину. Ако се на једној површини засади само једна врста биљке, он-
да је јасно да ће на се на тло једнострано утицати. Ако се потом још и сви 
плодови потпуно покупе, тло ће постајати све сиромашније хранљивим 
састојцима, док се коначно потпуно не исцрпи тако да само уз обилну 
употребу вештачких ђубрива краткотрајно може опет доносити приносе. 
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После тога, горњи слој земљишта се преко зиме оставља непокривен, из-
ложен на милост и немилост временским условима, што још више оте-
жава живот микроорганизмима, онима који су неким чудом успели да 
преживе употребу хемије. Ако такво исцрпљено тло желимо да регене-
ришемо, пре свега се морамо потрудити да у њему поново успостави-
мо живот. Жива бића – кишне глисте, бактерије, гљивице и многа дру-
га – представљају кључ за оздрављење тла. Како би се њима обезбедио 
удобан животни простор, пре свега је важно одустати од употребе хе-
мијских средстава за прскање и ђубрење. И често практиковано, редовно 
и дубоко преоравање земљишта ујесен, и са тим повезано измрзавање, 
не уништава само живот у њему, већ и природно стварање и таложење 
хумуса. Уколико такве површине само оставите на миру неко време, оне 
ће се најчешће саме од себе регенерисати. Тај процес обнављања сам себе 
подстиче. Сејањем биљака које подижу квалитет земљишта може се по-
моћи природи, а потом ће природа почети да брине сама о себи.

ЗЕЛЕНО ЂУБРИВО

Исправан избор биљака природно зависи од тренутног стања тла. На 
прекомерно ђубреним парцелама покушавам да садржај нутријената 
вратим назад у нормалу садећи на њима биљке које су велики потрошачи 
тих хранљивих састојака. Ако желим да рекултивишем контаминирано 

Мешовити засад биљака које 
поправљају земљиште.
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или испошћено земљиште, најпре се побри-
нем да повратим живот бићима која природ-
но живе у њему. На таквом тлу је пре свега 
важно створити добар слој хумуса. Зато по-
кушавам да ту површину снабдем са што је 
могуће више биомасе. Добра мешавина биља-
ка које се користе за зелено ђубрење је од ве-
лике важности, како би се поједине биљке у 
њој добро допуњавале. То повећава стабил-
ност система и његов значај за само земљиш-
те, живот у њему, и корисне инсекте.

Када се биомаса остави на земљи, и она 
и живи свет у њој ће од тога имати користи. 
Спо рим распадањем зеленог ђубрива у јесен 
и зиму ствара се продуктиван слој земље ког 
ће даље подржати регенеративна моћ приро-
де. Биомаса и разбијање стврднутог тла ко-
ренским системима посејаних биљака ства-

рају повољну структуру тла која је најважнији предуслов за успешан 
раст биљака. Додатна предност је и то да се на овако обрађеној површи-
ни увек задржава богат покривач земљишта који штити тло од утицаја 
временских прилика (ветар, невреме, падавине, температура и сунце) и 
задржава у себи влагу и хранљиве материје које су потребне биљкама. 
Биљни покривач штити тло од мраза, тако да се оно много касније смр-
зава, а и мраз не продире дубоко. На тај начин живи свет тла може да 
настави свој рад у горњим слојевима до касне јесени, па и у зиму. Док 
шетам по имању у јесен и зиму редовно проверавам стање тла на разли-
читим местима. Ако испод снежног покривача још увек могу руком да 
извучем несмрзнуту земљу, то је за мене најбоља потврда мог рада.

Биљке за зелено ђубрење

Више од свих осталих, легуминозе дају највећи допринос побољшању 
тла. Својим различито развијеним коренским системима (плитко и ду-
боко корење) могу да настане најразличитија станишта. Велика предност 
легуминоза састоји се у томе што уз помоћ бактерија фиксирају азот и 

Шарена мешавина зеленог ђубрива 
на једној тераси.
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испуштају га у земљу. Те бактерије (углавном типови Rhizobium) живе у те-
сној симбиози са кореном биљке и на њему стварају квржице, такозване 
нодуле. У тим нодулама се везује азот кога у ваздуху има много, и он се 
даље прослеђује биљци која га укључује у свој циклус исхране. Као проти-
вуслугу, бактерије од биљке - свог партнера у симбиози - добијају пре све-
га угљене хидрате који су им потребни за раст. Оваква симбиотска веза 
свим учесницима пружа погодности. Кад биљка умре, она се разлаже у ху-
мус богат хранљивим материјама. После тога, у земљи има још много ви-
ше Rhizobium бактерија него што их је било на почетку. Значи, нису на до-
битку само првобитни симбитски партнери, већ и цело њихово окружење. 

Најпознатији чланови биљне фамилије легуминоза (Fabacea) припа-
дају под фамилији Faboideae. Ова биљна фамилија је веома бројна и рас-
про с тр а  њена у читавом свету. Захваљујући својим симбиотским партне-
рима, ове биљ ке добро расту на земљишту које је суво и сиромашно 
азотом. Ту спа да ју на пример грашак, пасуљ, разне врсте детелине, лупи-
на и многе друге. Али, нису само легуминозе добре биљке за зелено ђу-
брење, и разне врсте ку пуса, уљана репица, роткве, сунцокрет и хељда 
такође су одличне за по бољ шање тла, јер за кратко време произведу ве-
лику количину лишћа и плодова.

Мој метод

Ујесен растиње за зелено ђубење обично једноставно оставим да оста-
не на земљи. Природа сама обави сав посао за мене: први велики снег 
притисне биљни покривач и оне почну да се распадају. По мом искуству, 

Лупина побољшава тло. Нодуле на корењу лупине видљиве су 
голим оком.
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ово је најбоља и најуспешнија метода побољшања тла. Процес распадања 
се одвија полако и био маса не може тако лако да се сабије, као што би се 
догодило са покошеним материјалом. Биљке које расту у мешовитој кул-
тури толико су различите по висини и структури, да земљиште ујесен 
изгледа веома дивље, што значи да биљке неће само попадати и слегну-
ти се, већ ће се испреплетати и растресито полегнути једне преко других. 
На таквом земљишту ваздух увек добро циркулише и услови за регене-
рацију земљишта су оптимални. 

Површина обрађивана на овакав начин пружа енормне предности и 
може дати довољно приноса. Могу је користити на много различитих 
начина – за узгој различитих главних култура, користити је вишенамен-
ски, на пример као воћњак и пашњак, могу да је обрађујем заједно са 
животињама или без њих. На њој се може сакупљати семење или гаји-
ти медоносне биљке. Пропорција медоносних, лековитих и зачинских 

биљака – другим речима биља-
ка које се гаје уз главне културе – 
може се мењати тако да се испуне 
различити захтеви и предвиђе-
на намена парцеле. И старе со-
рте житарица су одличне за ово. 
Што су биљке разноврсније, уто-
лико је систем стабилнији и ко-
риснији.

Површине на којима се узга јају 
биљке за зелено ђубрење имају и 
ту предност да састав биљака мо-

Мој метод: 
ујесен једноставно остављам растиње на земљи.
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же знатно утицати и на животи ње и на инсекте. Често сејем сунцокрет и 
конопљу, јер су они одлична храна за птице. Корисне инсекте који при-
купљају нектар и полен (бумбаре, пчеле, осолике муве, златооке итд.) при-
влачи мешавина различитог локалног дивљег цвећа као што су различак 
(Centaurea cyanus), хајдучка трава (Achillea millefolium), невен (Calnedula 
offi  cinalis), жута рада (Athemis tinctoria), камилица (Matricaria chamomila), 
звончић (Campanula patula), гавез (Symphytum offi  cinale) и многе друге. 

Остављајући зелено ђубриво на земљи уштедео сам себи више од по-
сла који бих имао око косидбе: биљке тако могу да стасају, цветају и до-
несу семење. Ново сејање наредне године неће бити неопходно. Многа 
семења поједу птице, у њиховом желудцу она се стратифицирају (са њих 
се скида слој који спречава клијање) и потом разносе на друга места. Ка-
да бих морао својих 45 хектара стално изнова да сејем и садим, то би ми 
поред свих мојих обавеза одузимало превише времена. Осим тога много 
би ме и стајала стална куповина мешавине семења за велике површине – 
а семење дивљег цвећа је невероватно скупо! 

Кад састављам семенске меша вине за стрме падине и насипе, водим 
рачуна да у њима буду добро заступљене биљке са дубоким корењем 
као што су лупине и детелине. Оне не само што побољшавају тло, већ 
својим дубоким кореном учвршћују падину (имају јак главни корен и 
развијено бочно корење), а такође и повећавају мо гућности земљишта да 
задр жи и сачува воду. Ако се таква падина упореди са неком пољаном 
у истим условима, разлика ће постати још јаснија. На падини, лупина 
и слатка детелина имају корење дугачко по метар и више, док на поља-
нама расте углавном трава са корењем дугим неколико центиметара. У 

Мешавина различитих цветних биљака 
помоћи ће биљкама за зелено ђубрење 

да створе боље станиште за корисне 
животиње и инсекте.
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мојој поликултури имам тло и биљке које 
за мене раде до вишеметарских дубина, а 
не тек неколико центиметара испод по-
вршине. На падинама и насипима овај 
ефекат је од велике важности, јер би без 
тога јаке кише лако довеле до спирања зе-
мљишта, ерозије хумуса или клизишта.

Посебно подобном се показала меша-
вина од детелине, луцерке, грахорице, 
грашка, лупине, сунцокрета и разног кр-
толастог биља као што су чичока и репа. 
Живот у тлу се овом биљном мешавином 
и спорим процесом распадања веома бр-
зо активира. Уз помоћ ове методе зеленог 
ђубрења без кошења успео сам да толико 
побољшам сиромашно и суво тло својих 
падина да сам после две до три године 
могао на њима да садим захтевне воћке. 
Тако сам падине на Краметерхофу прео-
братио у раскошне воћњаке. 

Грешке

Широко раширена употреба косилица које одмах ситне покошене 
биљ ке, а које се много користе у Бургенланду и Штајерској, у супротно-
сти је са принципима на којима се заснива са природом усклађени по-
ступак зеленог ђубрења. Те косилице сву вегетацију претварају у веома 
ситан материјал. Нико и не мари што се притом убијају и сићушна жи-
ва бића као што су бубамаре на пример. Тако уситњен материјал се бр-
зо осуши и најчешће га ветар разнесе или спере киша. Последица је го-
ло тло, незаштићено и изложено ерозији. Ерозија исушује земљиште и у 
њему настају дубоке пукотине (пре свега код иловаче). Фину земљу раз-
носи ветар, а то има негативан утицај на живот у тлу. Онда, смањује се 
и капацитет тла да задржи и сачува воду. Јаке кише изазивају поплаве 
и клизишта. Спушта се ниво подземних вода, што доводи до тога да из-
вори и кућни бунари пресушују. На крају, тло губи своју природну моћ 

Лупина побољшава стабилност падине 
и стање тла.
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самообнављања. Утицај човека у виду употребе хемикалија још интен-
зивније долази до изражаја. Срећом, нисмо беспомоћно суочени са овим 
достигнућима цивилизације! Помоћу природног ђубрива од мешаних 
биљних култура можемо на одговарајући начин подржати природне 
процесе обнове.

Списак биљака

Саставио сам следећу листу биљака како бих вам дао кратак преглед 
биљака посебно погодних за зелено ђубрење.

Народни назив 
(фамилија) Ботанички назив Напомене

Легуминозе Fabaceae
жута лупина
усколисна лупина
бела лупина

Lupinus luteus
Lupinus angustifolius
Lupinus albus

Једногодишња, осигурава падине и 
ствара хумус пре свега на песковитом 
и киселом тлу, јестива биљка, биљка за 
инсекте и пчеле

грашак Pisum sativum Једногодишња, добра јестива биљка
пољска грахорица Lathyrus sativus Једногодишња, незахтевна
маљава грахорица Vicia villosa Вишегодишња, лагано тло, добра 

нектар биљка
обична грахорица Vicia sativa Једногодишња или двогодишња, 

незахтевна

Фацелија (Phacelia tanacetifolia) Подланак (Camelina sativa)
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Народни назив 
(фамилија) Ботанички назив Напомене

боб
бобица
коњски боб

Vicia faba
Vicia faba minor
Vicia faba major

Једногодишња, на растреситом 
тлу, добра јестива биљка (богата 
протеинима)

кокотац
бели кокотац

Melilotus offi  cinalis
Melilotus albus

Двогодишња, расте и на сувом тлу, 
трајно озелењавање, пратећи усев

црвена детелина Trifolium pratense Двогодишња до трогодишња, трајна 
култура, јестива биљка

подземна детелина Trifolium 
subterraneum

Једногодишња, расте на киселом тлу, 
трајна култура, добра као пратећи усев

шведска детелина Trifolium hybridum Издржљива, јестива биљка
бела детелина Trifolium repens Издржљива, трајна култура, биљка 

за храну и пашу, расте на сваком тлу, 
добар пратећи усев

италијанска детелина Trifolium incarnatum Једногодишња до двогодишња, трајно 
озелењавање

персијска детелина Trifolium 
resupinatum

Једногодишња, не смрзава се, расте и на 
лошем тлу

египатска детелина Trifolium 
alexandrinum

Једногодишња, отпорна на мраз

детелина камењарка Anthyllis vulneraria Двогодишња, расте и на сиромашном 
тлу, добра као пратећи усев

смиљкита Lotus corniculatus Истрајна, отпорна, добра као пратећи 
усев, трајно озелењавање

луцерка Medicago sativa Истрајна, трајно озелењавање, расте 
и на сувом тлу, добра јестива биљка, 
осигурава падине

дуњица Medicago lupulina Истрајна, незахтевна, добра као 
пратећи усев

еспарзета Onobrychis viciifolia Истрајна, расте на кречњачком тлу, 
пионирска биљка, трајно озелењавање, 
биљка за пчеле, добра јестива биљка

серадела Ornithopus sativus Једногодишња до двогодишња. Кисело 
тло, воли песковито тло, јестива биљка

Крсташице Brassiaceae
уљана репица Brassica napus Једногодишња (летња), двогодишња 

(зимска), незахтевна, добар пратећи 
усев
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Народни назив 
(фамилија) Ботанички назив Напомене

репа Brassica rapa Летњи и зимски усев, слично као уљана 
репица, незахтевна

ротква Raphanus sativus Једногодишња, јестива биљка
бела слачица Sinapis alba Једногодишња, незахтевна, пионирска 

биљка, отпорна на мраз
кељ Brassica oleracea var. 

medullosa
Једногодишња, посебно добра јестива 
биљка

Траве Poaceae
раж
дивља раж

Secale cereale
Secale multicaule

Вишегодишња, издржљива и зими, није 
захтевна, веома добра јестива биљка, 
добар принос

соргум
просо

Sorghum dochna
Panicum millaceum

Једногодишња, расте у топлим 
пределима

Остале
хељда Fagopyrum 

esculrnatum
Једногодишња, медоносна биљка

фацелија Phacelia tanacetifolia Једногодишња, незахтевна, расте на 
сваком тлу, медоносна биљка

сунцокрет Helianthus annuus Једногодишња, медоносна биљка, плод 
се може оставити као храна за птице

чичока Helianthus tuberosus Отпорна на мраз, незахтевна, тражи 
оцедито земљиште, из гомоља избија 
нова биљка, посебно добра, јестива 
биљка

лан Linum sp. Једногодишња, уљаста и текстилна 
биљка

подланак Camelina sativa Једногодишња, незахтевна, брзо расте, 
може се садити и на сиромашном тлу 
(песковитом), висока отпорност на 
сушу, мало осетљива на болести и 
штеточине, уљаста биљка

дињица Sanguisorba minor Вишегодишња, незахтевна, расте и 
на кречњачком тлу, покрива тло целе 
године

црни слез Malva silvestris Трајна, покрива тло током целе године, 
лековита, медоносна биљка
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НАЧИНИ ЗА СУЗБИЈАЊЕ НЕПОЖЕЉНИХ БИЉАКА

Важно је увек имати на уму, да када год обрађујемо неки комад земље 
у већој или мањој мери нарушавамо природну равнотежу како би за себе 
остварили корист. Култивисане биљке обично су слабије и лошије при-
лагођене у поређењу са самониклим биљкама, и зато покушавамо да им 
побољшамо услове за раст тако што обрађујемо земљиште. Некада је по-
требно и да им сузбијамо конкуренцију. Битно је при том држати на уму 
да све у природи има свој разлог. Морамо да покушамо да разумемо при-
родне процесе и да настојимо утицати на њих у нашу корист. Само бор-
ба са симптомима неког проблема неће помоћи – нарочито кад знамо да 
смо већину проблема сами створили. Нису природа и њене „катастрофе“ 
криве што невреме обара огроман број дрвећа у шумама, већ они који су 
одговорни за настанак нестабилних монокултурних система. И ширење 
поткорњака, инсекта који напада дрвеће под кором, последица је ових не-
природних метода газдовања шумама. Више од свега осталог, овакве про-
блеме производи кратковидо размишљање. Морамо себи признати те по-
грешке. Свако ко покуша да погледа природу отворених очију, брзо ће 
увидети да за све постоји разлог и да за сваки проблем постоји решење.

У малим размерама, контролисање и сређивање ствари је прилично 
једноставно. Скоро сваки жељени резултат може се постићи ручним ра-
дом, што многе људе наведе да почну да претерују са уређеношћу. Опсед-
нути редом, често не размишљају о последицама свог деловања.

Те последице ћу овде разјаснити једним примером: Имам малу баш-
ту и желим да је одржавам чистом и уредном. Због тога чупам и уклањам 
сав коров из леја са поврћем. Трава је кратка а земља око дрвећа је „чи-
ста“. Шта ћу тиме постићи? Одговор: чисту, другим речима „вештачку“ 
башту. Леје са поврћем и воћке су незаштићене и изложене исушивању 
јер тло нема покривач, тако да ћу морати да их чешће заливам.

На огољеној земљи много је лошије стварање хумуса, а поред тога још 
и честим заливањем испирам из земље хранљиве састојке, и зато ћу пре 
или касније морати да почнем да ђубрим. Вештачко ђубриво је штетно 
за живот у земљишту, а мање живих бића у тлу значи још слабију произ-
водњу хумуса и бесконачни круг се тако наставља. Корисне животиње и 
инсекти у „чистој“ башти тешко налазе склониште и животни простор, 
што значи да нема природне заштите против штеточина. Ово набрајање 
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би могло још да траје... Ово илуструје везу између акције и реакције у 
природи. Ако својим поседом управљам разумевајући природу и ње-
не токове, са много мање рада могу постићи велике успехе. Моји методи 
обрађивања вртова представљени су у поглављу „Вртови“.

На пољопривредном земљишту ствари су исте, са том разликом што 
се ради на много већој површини и зато се све мора боље унапред про-
мислити. У начелу, оно што важи за мале парцеле важи и за велике. По-
грешно и неуравнотежено обрађивање њива и ливада често доводи до 
тога да поједине биљке измакну контроли и потисну култивисане биљке 
које желите да узгајате. Као пример навешћу коњско зеље (Rumex obtu-
sifolius), велику коприву (Urtica dioica) или лободу (Artiplex patula). Oве 
биљке указују на висок садржај азота у тлу. Та неравнотежа изазвана је 
претераним ђубрењем или интензивном испашом. Зато морам пробати 
да обновим равнотежу и да променим начин рада. Нема никавог смисла 
лечити само симптоме.

Проблеми са брзорастућим самониклим биљкама често се појављују 
на необрађеним парцелама на којима је, након конвенционалног начи-
на обрађивања, отпочето са органском обрадом. Земља која је претходно 
бивала често и обилно прихрањивана за њих је идеално станиште, а на-
гли престанак примене пестицида и хербицида омогућује им да се вра-
те у великом броју. Неки земљорадници почињу тада да сумњају и забо-
рављају да је одлука да органски гаје усеве била исправна. Годинама, па и 
деценијама прављене грешке не могу се исправити за кратко време. При-
роди треба неко време да се опорави.

Са мојим начином рада – држањем животиња на истој земљи са усе-
вима – ове биљке скоро да и не представљају проблем. Померањем па-
шњака спречавам да неке површине буду оштећене прекомерном испа-
шом. Кад одведем животиње, те парцеле имају времена да се опораве или 
се користе за узгој усева. Мењањем пашњака, а самим тим и испаше, го-
тово да је потпуно спречена и опасност од животињских болести. Ако 
се нека биљна врста ипак у претераној мери појави на некој површини, 
имам неколико могућности да то решим: пустим своје свиње да ту па-
су и подржавам процес тако што између нежељених биљака садим гра-
шак, пасуљ или кукуруз. Свиње се онда више усмере на та места. Биљке 
и корење делимично бивају поједени, или буду ископани и остављени 
на површини где се суше. Кад обаве тај посао, свиње се селе на следећу 
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ограђену парцелу, а ја доносим захтевне биљке, посебно оне са гомољи-
ма, као што је чичока (Heliantus tuberosus), али и сунцокрет (Helianthus 
annus) и конопљу (Cannabis sativa). Оне извлаче вишак хранљивих мате-
рија из тла и тако погоршавају услове за раст „корова“. Осим тога, на тлу 
богатом хранљивим материјама моје биљке расту брзо и високо, тако да 
заклањају светлост нижим, проблематичним биљкама и тако их поти-
скују. Култивисане биљке су одлична храна за домаће животиње. Чичо-
ка је, на пример, дугогодишња биљка која даје велики принос гомоља. Те 
биљке на крају опет могу да поједу свиње или, ако је потребно, могу се 
уклонити са парцеле. На овај начин ослобађам земљиште од нежељеног 
растиња, уравнотежавам у њему однос хранљивих састојака и још пости-
жем и добар принос.

Следећа могућност за уклањање проблематичних биљака су покри-
вање и настирање. Овим начинима не само што можемо да обуздамо 
безазлено самоникло биље, већ и освајачке врсте као што је већ помену-
то коњско зеље. За покривање површина користим картон, вреће од јуте 
и друге биоразградиве материјале (т.ј. само природне материјале). Да бих 
покривач притиснуо уз земљу, ставим преко њега земљу или материјал 
за настирање. Наравно, материјал који покрива биљке мора пропушта-
ти ваздух, јер ће у супротном све живо под њиме умрети. Под њим не-
пожељне биљке неће више имати светла, изумреће и потом послужити 
као храна живим бићима која настањују тло. Одмах пошто сам покрио 
парцелу, преко земље или органског материјала набаченог на картон раз-
бацујем семење. И овде користим већ споменуте захтевне биљке, али су 
за овај метод погодне и све врсте репе. Биљке ће се лепо развијати, јер 

Гомољи чичоке (Heliantus tuberosus)
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имају на располагању високо квалитетан хумус. Као што сам већ описао, 
оне засенчују терен и уравнотежавају нутријенте у земљишту. Како је 
коњском зељу потребно светло да би проклијало, стални биљни покри-
вач га обично спречава да се поново појави. Али оно је веома упорно. 
Његово семе може годинама да преживи у тлу, а може и да опет израсте 
из корена. Зато је обично потребно да се цео поступак покривања поно-
ви. Ове радове би требало обављати почетком пролећа, јер рано покри-
вање спречава клијање нежељених биљака. Осим тога, покривена повр-
шина се засејава усевима којима је такође потребно време да се развију. 
Пажљиво посматрање ће вам помоћи да препознате када је неопходно 
деловати. Кад нека биљна врста почне да преовладава и када су неопход-
не хитне мере, онда је већ касно за методе које сам описао, а сређивање 
проблема непожељних биљака ће постајати све теже.

Не би требало никада да заборавите да у природном циклусу свако 
живо биће има своје место и улогу и да стога може бити од велике важ-
ности људима. Наведимо као пример различак (Centaurea cyanus), који се 

Уклањање непожељних биљака

Освајачке биљке (на пример коњско зеље) се прекривају. 
Пошто претходно нису покошене, неће се сабити. Остало им 
је довољно кисеоника да се брзо распадну.

Сеју се брзорастуће захтевне биљке 
(на пример чичока, сунцокрет и репе).

Покривач од 
картона, врећа 
од јуте и других 
природних 
материјала.

Корење се пробија кроз покривач и упија 
хранљиве материје настале разградњом.
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данас готово не може ни наћи јер је са житних поља протеран као коров. 
Нико не обраћа пажњу на чињеницу да то није само лепа, већ и веома 
важна лековита биљка. Али и коприва је драгоцена биљка. Она је јести-
ва и лековита, а у земљорадњи се користи за течна ђубрива и настирање. 
За гусенице, она је неопходан извор хране. У природи нема ничег лошег, 
и за сваки проблем постоји решење. Само морате да га потражите. Сва-
ка биљка има свог природног непријатеља. Ако им оставите довљно сло-
бодног простора у систему, ти непријатељи ће радити за вас. На пример, 
једна зелена бубица која живи на зељу, а чији је научни назив Gastroidea 
viridula може постати такав сарадник. Ако јој се омогући да се размножи 
до разумних граница, може постати веома користан радник. Главни при-
оритет је уравнотежавање услова тла. Једна врста може превладати друге 
само када су ти услови у неравнотежи.

СТАРЕ СОРТЕ И БИЉНА РАЗНОВРСНОСТ

Моја искуства без изузетака показују, да старе сорте житарица, поврћа 
или кромпира – у ствари свих култивисаних биљака - дају најбољи род. 
Имају бољи укус, углавном су мање захтевне и много се боље прилагођа-
вају и носе са локалним условима него нове сорте. Некада је свака земља, 
заправо сваки регион имао своје сопствене сорте житарица. Исто је било 
и са поврћем, кромпиром и биљем. Било је чак много локалних варијете-
та који су се гајили и размножавали на само једном имању. Ти варијетети 
обично нису ни имали нека посебна имена. Путем селекције (одабирања), 
њихове особине су кроз много генерација побољшаване како би се добиле 
биљке које су најбоље прилагођене локалним условима. Ти варијетети за-
то и расту најбоље у оној области у којој су и настали. Због тога је важно 
да се распитате у својој околини и не бисте ли открили да ли још увек има 
локалних варијетета које бисте могли набавити и даље размножавати. 

За пермакултуру су хибридна семена (означена са F1) потпуно непо-
добна. Већина хибридних сорти је потпуно изгубило способност репро-
дукције. Оне које још могу да се репродукују, не остављају истоветно по-
томство (другим речима, наслеђивање обележја и карактеристика сорте 
углавном није могуће) и зато морају да се стално изнова купују – на ра-
дост великих компанија - произвођача семена. Хибриди настају укр-
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штањем родитеља који имају истоветне делове гена за одређене (жељене) 
особине, тако да су често стерилни и неспособни да поднесу промене ло-
калних услова. Дају високе приносе али су подложнији болестима – упра-
во зато што нису прилагођени станишту. Све ово заједно са тиме што се 
узгајају у монокултурама доводи до тога да се превише увећава број не-
ких од „штеточина“ што опет даље води до обилне употребе пестицида.

Још је дискутабилније генетски модификовано семење! По мом миш-
ље њу, мењање генетског састава било ког живог бића на овај начин је 
пра ви правцати злочин против природе. Свако ко се односи према при-
роди пажљиво и са разумевањем, сигурно осећа слично. Резултати и по-
следице коришћења генетске модификације у узгоју биљака и животиња 
још увек се не могу у потпуности предвидети, а изгледа да се њена упо-
треба више не може ограничити и контролисати. Због специјализације и 
модернизације готово у потпуности смо изгубили биљну разноврсност 
коју смо некада имали, а са њом и виталне ресурсе за пољопривреду и 
баштованство. 

Посебно је забрињавајуће то што је у ЕУ могућност производње и про-
даје семена одузета земљорадницима и у потпуности предата аграрним 
концернима. Кад сам сазнао за то, учинио сам огроман напор да умножим 
семена свих за нас прихватљивих биљних култура. Разноликост биљака 
на Краметерхофу представља за мене живу банку гена. Посетиоцима Кра-
метерхофа је омогућено да приликом разгледања нашег имања узму мале 
количине семења за сопствену употребу.

Бројним покушајима сам установио да је семе најјаче биљке, оне ко-
ја расте на најлошијем земљишту, под екстремним условима (висина, 
мраз... итд.), најпогодније за размножавање, јер има позитивну енергију 
и добро се поставља. У стручним часописима често можете прочитати 
супротно. Стручњаци сматрају да предност треба дати семену највеће 
биљке која расте на добром тлу. Ако се ја питам, то семе би било најго-
ри избор. Биљке на добром тлу производе највише семена, али ми се де-
шавало да се биљке узгојене из таквог семена искваре. С друге стране, из 
семена прикупљеног са најјачих биљака, са најсиромашнијег тла, настају 
биљке које се такође могу борити и са тешким условима, јер су незахтев-
не, а ипак дају задовољавајуће приносе. За мене су то најприхватљивији 
критеријуми одабирања. Тако, ја временом узгајам све отпорније и из-
држљивије биљке, које без сталног заливања и ђубрења самостално 
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напредују и расту. Наравно да при избору семена водим рачуна и о уку-
су. Хранљиве и високо квалитетне намирнице развијају интензивну аро-
му и имају пуно вредних хранљивих материја, тако да делују готово као 
и лекови, те човека и животиње чувају од болести. Здрава храна има и 
убедљивији укус. Свако ко још поседује чуло укуса неуништено готовим 
јелима и брзом храном, може га употребити за утврђивање квалитета 
биљака које производе исправно семе. 

Бројни биотопи и микроклиматске зоне које правим на имању вео-
ма су погодни за производњу семена. Тамо је могуће спречити укрштање 
са другим сличним врстама, јер се оне просторно могу добро међусобно 
изоловати. Када се на малом простору узгајају семена различитих сорти 
које се могу укрштати, битно је направити вишеслојне, добро структуи-
ране биотопе. Када се између појединих сорти, које треба да се сачувају 
и побољшају, поставе веома високе леје и живице, тиме се спречава да се 
оне међусобно опраше, поготово ако су то врсте које опрашује ветар. Со-
рте биљних врста које опрашују инсекти морају се постављати на при-
личну удаљеност, како би свака сорта могла да се опраши сама собом. За 
успешно узгајање семена потребно је имати мало искус тва. Ако са тим 
тек почињете, морате добро упознати природни процес размножавања 
изабране биљке: како се опрашује, да ли су неопходни инсекти и ако јесу, 
који? У случају опрашивања ветром, мора се водити рачуна о најчешћем 
правцу дувања, јер ће се у том правцу даље разносити полен, па уколи-
ко желите да избегнете да се две сорте укрсте, у том правцу их морате са-
дити на већем растојању. Једноставније је изабрати сорте које цветају у 
различито време, јер се и тако може искључити нежељено опрашивање. 
Али на Краметерхофу су многе врсте настале и случајем. Најбоље и нај-
укусније од њих сам даље размножио. Зато сада имамо неколико врста 
кромппира, салата и бундеве за које тек треба да смислим имена.

Житарице

Веома је интересантно гајити крупник једнозрнац (Triticum monoc-
cocum), једну древну, праврсту пшенице, и веома стару врсту, крупник 
двозрнац (Triticum dicoccum). Иако појединачне биљке обеју сорти дају 
мали принос, доказано је да су им зрна много богатија беланчевинама 
и да садрже више минерала него зрна других сорти пшенице. Веома су 
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хранљива и лако сварљива. Уз то, добро излазе на крај са оскудним тлом. 
Црни крупник дворедац је због своје тамне боје чак отпоран на ултраљу-
бичасто зрачење, што није случај ни са једном другом сортом пшенице за 
коју знам. Веома је позната и спелта (Тriticum spelta) још једна веома ста-
ра сорта пшенице која добро успева на оскудном тлу. Такође је врло уку-
сна и богата беланчевинама, једе се и док је зрно зелено, а може се кори-
стити и као замена за кафу. Има толико позитивних особина да се њеним 
мекињама пуне јастуци који лече главобољу, несаницу и напетост. Гајио 
сам и неколико различитих сорти ражи, као што је на пример дивља раж 
(Scale multicaule), црни овас (Avena spec.), овас голац (Avena nuda) и јечам 
(Hordeum vulgare). Посебно је добра стара локална сорта овса „Фихтелге-
биргс“ коју смо некада гајили, а која одлично успева у високим пределима.

Између осталог на Краметерхофу гајим и једну пражитарицу која поти-
че из Сибира. На ту житарицу сам обратио пажњу 1957. године, када сам 
у часопису „Аустријски пашњаци“ у огласу једне бечке фирме прочитао: 
„Сибирска пражитарица – посебно погодна за сејање у ловиштима“. Тада 
сам поручио малу количину семена, само да видим каква је то житарица. 
Све до данашњег дана још увек узгајам житарице које потичу од килог-
рама семена који сам тада купио. Та житарица је веома слична нашој ста-
рој сорти ражи, расте на најсиромашнијем 
земљишту и живи више година. То значи да, 
ако се на 1400m надморске висине посеје у ју-
ну, најраније у септембру наредне године ће 
сазрети, односно створити клас и приспе-
ти за жетву. Ако је поједу стока или дивљач, 
или се покоси, онда даје велики принос зеле-
не масе, почне гушће да расте и онда тек го-
дину дана касније образује клас. Из једног зр-
на може да настане до 20 класова. Веома сам 

Сибирска пражитарица
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се изненадио када је, у оквиру мог пројекта у Колумбији, на нула метара 
надморске висине и температури од 45 степени у хладу, ова житарица већ 
после пет месеци сазрела. То показује прилагодљивост ове пражитарице.

Кад узгајате било коју од незахтевних сорти житарица морате бити ве-
ома пажљиви код ђубрења. Ако им додате превише стајског ђубрива, оне 
ће у почетку веома брзо израсти, али ће потом полећи по земљи и истру-
лити. То се дешава зато што ђубриво повиси садржај азота у земљишту 
изнад границе коју те биљке могу да поднесу. Лакше је гајити пражита-
рицу у удубљењу са шљунком него на нађубреној баштенској земљи.

Осим што их користим за добијање брашна и за сејање, различи-
те врс те житарица радо употребљавам као зелено ђубриво и као пио-
нирске биљке кад желим да први пут засејем неку парцелу, јер су врло 

Древна сибирска житарица на огледном 
пољу на Шкотској висоравни. Она успева 
чак и на киселим пустарама.

Незахтевна пражитарица расте и на 
сиромашном тлу (овде на земљишту где 
су некада расле смрче, на скоро 1500 
метара надморске висине).
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незахтевне и брзо расту. Користим их и као храну за животиње. На па-
шњацима сејем мешавину житарица, легуминоза и коренастих усева и не 
косим их. За кратко време добијам најбољу храну за стоку и свиње, и то 
уз минимални утрошак енергије.

Узгој и прерада бранд-ражи1

Некада смо садили бројне локалне варијетете бранд-ражи. Пример за 
то је лунгауска тауерн раж, коју ја још увек садим. Пошто данас једва да 
ико зна како се ова раж некада гајила, желим да то овде опишем.

У пролеће, код нас је то обично било у мају, чистила су се поља, у че-
му смо и ми деца помагали. То се радило да би се ливаде које ће се те го-
дине косити ослободиле од грања и израслог грмља. Сав кабасти мате-
ријал се прикупљао грабуљама, младо шибље и гране смрча секирама су 
сечени на мање комаде, све се сакупљало на неколико гомила и спаљива-
ло. Када би се ватре угасиле, пепео се грабуљама разастирао по ливади, а 
затим се сејала раж. Та раж, која се сејала после паљења грања, називала 
се Brandrrogen (дословно: ватрена раж). Житарица је на тако припремље-
ном пољу расла одлично. Крајем јула или почетком августа бранд тра-
ва се косила заједно са пољским травама, сушила и носила у сеник. На 
већим парцелама, у другој години после сејања, најчешће крајем августа 
или почетком септембра бранд-раж се жела као и друге хлебне житари-
це, а њено зрно се користило за хлеб и за сетву. Кад жањемо, на Краме-
терхофу и данас још везујемо снопове као раније, слажемо их на крстине, 
и остављамо још две до три недеље на пољу да зрно до краја сазри.

Потом су се снопови односили у амбар. Стављали смо их у поједине 
одељке амбара и пажљиво слагали. Спуштали смо се на колена и распо-
ређивали снопове у концентричне кругове, прво најмање, а онда све ши-
ре, увек тако да класје буде окренуто ка центру. Било је важно оптимал-
но искористити расположив простор. Када је један круг био готов и није 
било више места, почињало се са следећим кругом, све док сво снопље 
не би било послагано, а амбар пун. Раж је тамо лежала све до завршетка 

1 Ово је, као што се у тексту види, стара локална подврста ражи која у нашем језику, 
па и у другим језицима, осим немачког, нема посебног имена. На немачком њен на-
зив је Brandrrogen, и под тим именом се може купити у радњама здраве хране на За-
паду. (прим. прев.)
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других, хитнијих јесењих послова које је требало завршити пре снега, као 
што је прикупљање дрва за зиму. С вршидбом смо почињали у новембру, 
а обављали смо је вршалицом коју је покретао стари бензински или пара-
фински мотор. Најчешће се ово радило када је време било лоше, јер тада 
напољу ништа друго није могло да се ради. То је био мукотрпан, прашњав 
и напоран посао. У вршалици су класови ситњени и одвајани од сламе. 
Чим би једна сорта била завршена, склањали смо вршалицу, како би на-
правили места за вејалицу, која је радила на ручни погон. Она је произво-
дила ваздушну струју која би овејала жито, односно одвојила зрно од сла-
ме. Лаган материјал, попут празних класова и сламе, брзо би био одуван 
и сакупљен на велику гомилу која се касније користила за простирање 
под стоку. Често смо тај материјал мешали с мекињама и врућом водом 

Поље ражи на једној тераси на 
Краметерхофу.

На Краметерхофу још увек везујемо 
пожњевене стабљике у снопове које 
скупљамо у крстине и остављамо у пољу 
да сазру.
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и тако правили кашу којом смо стоку хранили. Остатак смо просејавали. 
Ситан материјал, као што су зрна сломљена у вршалици и честице песка 
и земље, пропадао је кроз сито и сакупљао се да би се њиме храниле ко-
кошке. Груби материјал, као што су делови грана, камење – а често је ту 
било и измета дивљачи и зечева – такође је остављан кокошкама да по 
њему пребиру зрна. И коначно, низ главни жлеб клизило је лепо очишће-
но семе и зрно за млевење. Дакле, све што се појавило као производ овог 
процеса на имању је бивало сврсисходно искоришћено, што само може 
служити за узор нама који живимо у друштву које све баца.

САВЕТИ ЗА МЕШОВИТЕ КУЛТУРЕ

Узгој биљака у мешовитим културама је свуда могућ и увек има сми-
сла. Као што сам већ више пута споменуо, требало би дићи руке од мо-
нокултуре, јер је то апсолутно неприродан облик рада, који са собом но-
си много проблема. Различите биљке могу да расту у групи, могу да се 
истовремено убиру и заједно прерађују (на пример као високо квалитет-
на сточна храна). Требаће вам неко време да пронађете најбоље мешави-
не које дају највеће приносе на вашем имању, посебно ако са тиме немате 
никаквог искуства. Као и код свих других огледа, требало би да почне-
те на малим парцелама и да пратите како се усеви развијају пре него што 
посејете мешавину на великој површини. Сада бих хтео да дам неколи-
ко примера мешаних култура са којима сам много пута током протеклих 
година постизао добре резултате.

Уз житарице, као пратеће културе могу се сејати детелине, ротквица, са-
лате и разно лековито биље. Те биљке се сеју тек пошто житарица почне да 
цвета. Док житарица зри, пратеће биљке веома споро расту. Чим се жита-
рица пожање, остале биљке добијају више светла и сјајно напредују. Он-
да се и оне могу пожњети. Овај начин рада се у пракси показао као нај-
бољи. Ако се сеју само разне врсте детелина, оне се могу посејати и раније. 
Оне подстичу раст житарице а тиме што прекривају тло још и доприносе 
спречавању појаве конкурентских биљака у житу. Након жетве житарица, 
поље се може користити и као површина за храну животињама. 

Може се засејати и парцела под стрњиком. Које су биљке за то приклад-
не – то зависи од положаја имања, односно од вегетационе сезоне. Овде 
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на Краметерхофу се житарице жању у сеп-
тембру, тако да се после њих могу сади-
ти само биљке које ће служити за испашу 
или зимско поврће, као што су зимска уља-
на репица и јесења репа. У јесен оне расту, 
преживе зиму и сазревају тек следећег ле-
та. Онда се или беру или остављају на зе-

мљи да је побољшају, евентуално могу и да се заору. У нижим пределима 
где се неке житарице жању и вршу већ у јулу, додатни усеви могу дати још 
један добар урод. За то је погодно поврће које брзо расте, као што су ре-
пе и салата. Пошто се и то убере, њива се ујесен може још једном засеја-
ти озимим усевима. Природно, оваква интензивна употреба земљишта 
могућа је само када се ни један усев не узгаја као монокултура. Да би се 
усеви снабдели хранљивим материјама које су им неопходне, потребна је 
избалансирана мешавина биљака које ће унапредити земљиште и везати 
азот. Мешане културе неће исцрпсти из земљишта ни један хранљиви са-
стојак, јер све биљке имају различите потребе. Такође је важно да се ни-
када не однесе сав принос са земље, већ да се један његов део остави као 
хранљиви покривач и извор нутријената. Када се сав други усев остави и 
искористи за зелено ђубрење, он тако одмах доноси принос на који се че-
сто заборавља, а то је семе за засејавање других парцела.

Други примери су кукуруз, сунцокрет и ко нопља, ко ји се саде зајед-
но са грашком и па суљем. Високо рас ту  ће биљке служе граш ку и пасуљу 
као потпора за пењање, а они опет снабдевају земљиште азотом и тако 
подстичу раст „потпорних биљака“. Комбинација чичоке са кукурузом, 

Житарица са подзасадом од различитих врста детелине.
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грашком и па суљем је нарочито погодна, а може се за јед но брати и пре-
радити у храну за животиње. И овде се као пратећи усеви могу сејати бела 
детелина и дуњица, а на влажном земљишту - шведска детелина.

Заједно посејани грашак и кукуруз чине веома добру, хранљиву ком-
бинацију. Могу се истовремено брати. Кукуруз је намирница која даје пу-
но енергије, али садржи врло мало беланчевина. Зато се мора допунити 
храном богатом беланчевинама, а грашак је за то веома погодан.

Код узгоја лана препоручљив је међузасад од беле детелине. Ако се де-
телина посеје мало касније, лан ће имати почетну предност и спречиће 
белу детелину да све обрасте. Кад бирате пратећу културу важно је да 
обратите пажњу на комбинацију биљака, како међуусев не би угушио 
главни усев, и да међу биљкама не би дошло до конкуренције.

Мак се добро уклапа са дуњицом и белом детелином. И хељда, која се 
сеје у пролеће, добро напредује кад је засејана заједно са белом детелином.

Добра мешавина коју користимо за исхрану животиња је комбина-
ција чичоке, неколико варијетета кеља и репа. Гомољи чичоке опстају 
преко зиме, само се стабљике и лишће смрзавају. Репа издржава мраз 
до одређене мере, а и наше сорте кеља се релативно дуго одржавају на 
мразу. То омогућава да се животиње дуже природно хране. Ако снег није 
предубок, животиње чак могу и да преживе зиму на овој мешавини хра-
не не тражећи прихрањивање.

Најбољи састав семенске мешавине морате сами пронаћи испроба-
вајући разне комбинације, јер то у многоме зависи од услова земљишта, 
влаге, температуре и других чинилаца као што су ветрови и мраз. И на-
мена парцеле такође утиче на састав мешавине која вам је потребна. Ако 

Мешовита култура на једној тераси на 
Краметерхофу: разнобојно измешане 

јестиве биљке, биљке за зелено ђубриво и 
семенски дуван заједно расту.  Између расту 

воћке и дивље воће.
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желим да направим парцелу типа „убери сам“, или да на њој гајим по-
врће за пијацу, садићу одговарајуће врсте поврћа и изабрати пратеће усе-
ве тако да увек могу да понудим велики избор. Међутим, ако желим да 
узгајам храну за стоку коју напасам, детелина са поврћем као пратећим 
културама била би изврстан извор хране. Ово је само неколико примера 
који треба да Вас подстакну да почнете да размишљате о томе каква би 
мешавина усева била најбоља за ваше потребе.

У поглављу „Вртови“ можете наћи списак биљака који би требало да 
вам помогне да изаберете одговарајућу поликултуру. У њој ћете наћи и 
информације о најделотворнијим биљним заједницама.

ПЛАНИНСКЕ БИЉКЕ

Током година, стекао сам много искуства са узгајањем биљака из 
алпске регије. Једна од најважнијих ствари које сам научио из многих ек-
сперимената и даље утиче на све што радим: то је да све што се догађа у 
природи треба пажљиво посматрати. То је и најинтересантнији и најлеп-
ши задатак сваког љубитеља природе, јер тиме се увек може нешто нау-
чити и применити тако да донесе корист. Ово се дâ лепо описати на при-
меру жуте линцуре (Gentiana lutea):

Неко време сам се узалуд трудио да култивишем жуту линцуру. Уз по-
моћ различитих упутстава за гајење желео сам да је узгајам под заштиће-
ним условима – у почетку нисам имао успеха. Тек пошто сам плитка 
корита са семеном избацио напоље, с намером да их се ослободим, и за-
боравио на њих (била су више месеци изложена свим временским усло-
вима), на моје изненађење дошао сам ипак до жељеног успеха. Моје се-
ме линцуре је проклијало на висини од 2000m надморске висине, дакле 
у алпској зони! Зашто је дошло до тога? Објашњење гласи: Временске 
прилике су у планинама у јесен током дана веома променљиве: ујутру је 
мраз, преко дана суво и топло, а онда опет падну киша или снег. Овакво 
променљиво време у пролеће траје све до јуна, а онда на кратко буде то-
пло. Семе линцуре и у свом природном животном простору безброј пута 
бива квашено, грејано, смрзавано – слично као и у мом коританцу изба-
ченом напоље. Семење зри тек у топло лето (јул). У првој години сићуш-
но клијање је једва видљиво. Младе биљке су наравно у јесен и зиму опет 
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изложене истим условима као и семе претходне године. Само један део 
њих развија се у велику биљку линцуру. Дакле, семе линцуре природно 
клија само под екстремним временским условима (то јест на мразу). Да-
кле, испоставило се да сам се превише трудио са својим биљкама. При-
рода се не може „поправљати“.

Ако желите да гајите жуту линцуру треба дакле да узмете у обзир да 
она клија на мразу, тако да треба да се посеје ујесен, у зиму или најка-
сније у пролеће, све док још има доста мразних ноћи. Ако то није могуће, 
постоје начини да се потребни услови симулирају: семење се ставља у 
пластичну кесу и помеша са земљом на којој је расла биљка родитељ. Он-
да се дода и мало воде. Кесе се потом на више недеља одлажу у замрзи-
вач, на температуру од -10 до -15 степени, и тек потом се сеју. У начелу 
сматрам да је добро узети нешто земље из близине корена родитељске 
биљке, за садњу алпских биљака, на пример других врста из рода лин-
цура, као што је пегава линцура (Gentiana punctata), или алпских биља-
ка као што су длакава планинска ружа (Rhodendron hirsutum), арника 

У првом плану је жута линцура (Gentiana lutea) 
у цвету.

Тераса са младим биљкама линцуре.
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(Arnica montana), алпски звончић (Campanula alpina), планинска саса 
(Pulsatilla montana), брусница (Vaccinum vitis-idaea) и боровница (Vaccini-
um myrtillus). У тој земљи се налазе симбиотске гљивице које су биљкама 
потребне за раст. Ако хоћу да посејем те алпске биљке на висинама ни-
жим од оних на којима оне природно расту, у земљишту на новом месту 
тих гљивица неће бити. Зато им морам додати мало њихове родне земље. 
Кад те биљке сејем на њиховом природном станишту (на великим виси-
нама, на алпским пашњацима) – на пример у циљу повећања популације 
– онда то наравно није потребно.

Да би проклијало, семену линцуре је потребно и да буде изложено 
свет лости. Оно зато не сме да буде покривено или закопано, јер ће ина-
че иструлити. У природи, семе једноставно падне на тло у непосредној 
близини мајке биљке и ту остане изложено свим временским приликама. 
Огољено и изгажено земљиште је повољно за клијање – у природи овак-
ва места на тлу праве говеда, овце или дивљач. Кад се посеје на најсиро-
машнијем и најогољенијем могућем месту, семе бива потпуно препуште-
но себи – по мом искуству, ни заливање ни ђубрење му нису потребни.

Важно је обратити пажњу и на висинску разлику између првобитног 
станишта и места на коме сејете: 1000m висинске разлике условљава тако 
велику разлику у вегетацији, да би биљке на 1000m нижем месту терба-
ло да се саде три до четири недеље касније, зато што у нижим областима 
мразеви касније почињу. 

На овај начин се и друге биљке могу успешно размножавати. Мно-
ги учесници на мојим семинарима и посетиоци на Краметерхофу већ су 
успешно применили мој метод. После четири до пет година корење лин-
цуре досеже задовољавајућу величину (у свежем стању тешко је преко 
пола килограма). Онда може да се извади и даље користи за производњу 
ракије (као главни састојак или као секундарни састојак) или да се суши 
и користи као лековито средство. Наравно да сакупљам и семење: чим 
прве семенске чауре почну да пуцају, сечем цветне стабљике и стављам 
их у папирне кесе. Када се осуше, само треба ударати по кесама. Семе по-
испада на дно, а стабљике се могу извући.

Многе биљне и животињске врсте су данас угрожене, а међу њима је 
и линцура. Уобичајена пракса заштитара природе је да те биљке или жи-
вотиње ставе под „заштиту“, али они пропуштају да предузму мере за 
очување њиховог станишта, пре него што за то буде прекасно. Желим да 
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вам опишем своја искуства: пре четрдесет година, у Алпима на планин-
ским пашњацима имали смо много линцуре. Ископавали смо старо ко-
рење чак са дубине од пола метра, помоћу такозваног „копача корења“ 
– то је био 30cm дуг зашиљен ашов. При томе смо мало секундарно ко-
рење остављали у земљи неоштећено. Рупа је поново пуњена камењем и 
земљом, тако да је следеће године семење линцуре могло да падне на на-
чета, растресита места на тлу, а из преосталог ситнијег корења густо су 
израстале младе биљаке. Линцуре су расле веома брзо. Овом методом су 
се подмлађивале.

Сада нам је већ дуги низ година забрањено не само да ископавамо ко-
рење линцуре, већ и да уклањамо биљке или њихове делове са сопстве-
них имања. Требало би да буде потпуно схватљиво то да ће се, ако се не 
ископа, стари корен линцуре на крају (после 30-40 година) изнурити, зе-
мља ће га притиснути и сабити, и он ће на крају умрети. Међутим, радио 
сам са тим биљкама, тако да на основу искуства знам где ће и под как-
вим условом линцуре здраво расти и множити се, знам како треба на-
вести семе да проклија, а знам и да оне, уз помоћ симбиотских гљивица, 
могу да успевају и на нижим висинама. По мом мишљењу, било би боље 
када би се „заштитници“ алпских биљака (ренџери националних парко-
ва, у Аустрији, Служба за брдску и планинску контролу) обучили за њи-
хов узгој и размножавање, уместо што се кажњавају сељаци који желе 
нешто да зараде на том здравом и драгоценом корењу са сопствених пла-
нинских пашњака. То би био знатно делотворнији начин да се заштити 
алпска флора.

АЛТЕРНАТИВНИ УЗГОЈ ЖИВОТИЊА

Животиње у систему пермакултуре имају велику улогу, оне не слу-
же само за добијање квалитетне хране, то су и вредни и пријатни сарад-
ници. Живина, свиње, коњи, говеда, овце, козе и још многе друге живо-
тиње могу се укључити у премакултурни систем. Међутим, ја гајим само 
снажне, издржљиве животиње које су погодне за наше услове. Те захтеве 
најбоље испуњавају старе, понекад ретке расе домаћих животиња, као и 
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дивље животиње. Успешно сам гајио муфлоне, дивокозе, козороге, срне, 
обичног јелена и јелена лопатара, и разне врсте дивљих говеда као што су 
јакови, биволи, амерички и европски бизон.

Многе врсте домаћих животиња су постале веома ретке. Зато сма-
трам да је наша дужност да их чувамо и размножавамо. У време када је 
све усмерено на високе перформансе, и кад болесна тежња ка профиту 
утиче на узгој и чување животиња, посебно је важно очување разновр-
сности која представља и важно културно наслеђе. Старе расе домаћих 
животиња нису само знатно отпорније и издржљивије, већ су и памет-
није и прилагодљивије од својих рођака дегенерисаних интензивним уз-
гојем. Природни инстикти су им довољно добри да се не саплићу о соп-
ствене ноге, а и производи који се од њих добијају много су вреднији. Те 
старе расе се могу држати у скоро природним условима, што је за мене 
основни предуслов за узгој животиња.

Интензивни узгој домаћих животиња претворио се у масовно мучење 
животиња. Људи би заиста требало да се запитају да ли би желели да се и 
са њима тако поступа. По мом мишљењу, бол животиња осећају и људи. 
Свако ко је видео унутрашњост тих фарми за мучење, зна о чему причам. 
Чињеница да на тај начин произведена храна и није истинска храна, већ 
храна веома мале хранљиве вредности, до сада би морала бити позната 
знатном броју људи. У модерној „производњи меса“ уобичајена је упо-
тре ба хормона раста, антибиотика и средстава за смирење. Од појаве 
бо лести лудих крава цео свет је сазнао да се људи не устежу ни од чега 
када хране стоку. Такође, и огромна количина стреса коме су изложена 

Држање животиња напољу пружа им 
срећан живот.
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та јадна бића када их, некада данима, транспортују, преноси се даље 
преко хормона стреса у месу. Сви ови злочини које чинимо над нашим 
животињама на крају крајева и нама наносе штету. На сву срећу, све 
више и више људи почињу да преиспитују своје навике у исхрани. Када 
више не би било тржишта за те јефтине производе, убрзо би дошао крај и 
оваквом суровом поступању са животињама у „фабрикама меса“. С друге 
стране, хумани узгој животиња нама даје високо вредну и укусну храну, 
животињама даје живот који личи на природан, а пољопривредницима 
свакога дана доноси радост!

На Краметерхофу животиње увек држимо напољу, при чему се води 
рачуна о потребама појединих животињских врста. Пошто се животиње 
увек држе у породичним групама, мора се ускладити бројни однос између 
мужјака и женки. Величина површине која им је на располагању зависи од 
простора који свака врста природно захтева. Са мало посматрања и раз-
умевања, прилично је једноставно имати задовољне животиње на имању.

СВИЊЕ У ПЕРМАКУЛТУРИ

Без свиња је Холцерова пермакултура незамислива. Држањем свиња 
на отвореном, премештајући их наизменично на више ограђених парце-
ла, смањујем свој рад и храњење на минимум, добијам вредне хранљиве 
намирнице у виду меса и сланине, и могу да продајем прасиће. Конач-
но, те животиње дословно раде за мене, тако што рију земљу и окопа-
вају моје терасе. За мене, нема животиња које би биле многостраније и 
способније, које ми више помажу – треба само да им дам праву прили-
ку. Ако би их затворио у свињац, онда бих морао да радим за своје „јадне 
свиње“. Кад узгаја животиње, сваком сељаку би требало да буде најваж-
није да својим животињама омогући леп живот. На крају крајева, оне су 
те које нас снабдевају храном. Требало би да сваки сељак може, кад по-
гледа своје животиње, да каже да би се и он осећао добро када би неким 
случајем заменили места. 

Као и све друге домаће животиње, и свиње су током многих година се-
лективног размножавања изгубиле многе од својих старих својстава. Но-
ви сојеви „високих перформанси“ нису више погодни за држање на от-
вореном. На неравном терену саплићу се о сопствене ноге и тешко да би 
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преживеле хладне зиме. Поврх тога, немају више своје природне инстин-
кте који су им неопходни да би постали добри радници. Зато на свом 
имању држим само старе расе свиња. Испуњавају све неопходне крите-
ријуме, а и много су цењеније, јер се још увек мало узгајају.

Својства неких старих раса свиња

 ▶ Мангулица
Длакаве свиње мангулице имају средњу до крупну грађу, јаке кости, 

снажну мускулатуру и велике висеће уши. Њихова густа коврџава дла-
ка („вуна“) светле, црвенкасте или црно-смеђе боје одлично их штити од 
хладноће и кише. Прасићи који по телу имају смеђе и беле пруге подсећају 
на прасиће дивљих свиња. Мангулица је због одличног квалитета сланине 
до половине 19. века била распрострањена по целој Европи. Интензиви-
рањем пољопривредне производње меса све више су потис киване и данас 
се сматрају угроженом расом свиња. Врло су незахтевне, идеалне за др-
жање на отвореном све док су ограђени простори у којима се држе довољ-
но велики да задовоље њихову потребу за кретањем. Густа поддлака која их 
зими одлично штити од хладноће отпада у пролеће. Уколико имају где да 
се ваљају у води и блату, могу невероватно добро да подносе и високе тем-
пературе. Мајчински инстикти женки су посебно добри. Ове свиње са де-
белим наслагама масти су познате по одличном квалитету сланине и меса.

 ▶ Швапска хал свиња
Швапска хал свиња је крупна животиња дугог тела, са висећим уши-

ма. Због карактеристичне црно беле боје тешко их је заменити са другим 
расама свиња. Ове животиње се разликују од других по својој неверо-
ватној добродушности. И оне су изузетно издржљиве, и дају месо сјај-
ног квалитета. Упркос њиховим одличним својствима погодним за узгој 
и ова раса је данас угрожена.

 ▶ Дурок
Раса дурок свиња настала је половином 19. века на североистоку Сје-

дињених Држава укрштањем различитих раса шпанских свиња. Имају 
црвенкасто крзно, по величини су средње до крупне, имају извијена леђа 
и мале висеће уши. Одликују се смиреношћу и благом нарави, и високом 
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отпорношћу на стрес. Дурок 
свиње су посебно издржљиве и 
веома спретно ходају, што их чи-
ни посебно подесним за неравне 
и неприступачне терене. Веома 
добро је познат и висок квалитет 
њиховог меса.

 ▶ Туропољска свиња
Раса туропољских свиња по-

тиче из хрватске Посавине. Оне 
су у шумама покрај Саве слобод-
но живеле током целе годи не. 
Како би се прилагодиле својој 
око лини, ове свиње су постале 
веома добри пливачи. То им је 
омогућавало да проналазе хра-
ну по великим поплављеним 
или мочварним долинама. Ту-
ропољске свиње су животиње 
средње грађе, са црно белим фле-
кама по телу и великим полуо-
бореним ушима. Одличне су за 
испашу, јер се у највећој мери 
хране зеленим растињем. И оне 
имају месо одличног квалитета, 
али као и мангулице имају рела-
тивно дебео слој сла нине. Туро-
пољске свиње су критично угро-
жена раса свиња. 

У Аустрији су свиње које сло-
бодно живе још увек реткост и 
зато скрећу велику пажњу јав-
ности. Упадљиво шарене и мање 
познате старе расе са прасићима 
посебно очаравају посетиоце и 

Свиње мангулице: њихова густа „вуна“ их 
веома добро штити преко зиме.

Швапско халска свиња се одмара од  „рада“.

Дурок крмача у заклону  од брвана.
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пролазнике. Такви позитивни утисци подстичу прихватање старих раса 
и интерес за угрожене домаће расе и олакшава непосредну продају про-
извода од њих.

Свиње као помагачи

У много чему свиње су вредни и драги сарадници. Земљиште се може 
знатно побољшати ако пустите свиње да по њему рију. У потрази за хра-
ном оне преору горњи слој и тиме тло учине растреситим и добро прове-
треним.

Разбацивањем хране (на пр. грашак, житарице или кукуруз) лако је пре-
цизно усмерити свиње на места где је њихов рад потребан. Збијено земљи-
ште се тамо уз минималан напор може растрести и припремити за следећу 
сетву. На овај начин користим животиње за орање мањих и већих површи-
на. Тешке физичке радове свиње обављају са лакоћом. На Краметерхофу 
где има доста неравних и џомбастих терена и где је земља местимично то-
лико каменита да се не може орати, свиње су незаменљиви живи плугови.

Када планирам просторе на којима ћу узгајати биљке и повремено на-
пасати свиње, водим рачуна о томе, како и где ми свиње могу најбоље по-
моћи. Идеалан простор за њих су воћњаци и биљне баште. Свиње не ства-
рају штете на воћу као што то раде козе и овце. У воћњацима на земљи 
често има великих количина опалог воћа, што може довести до ширења 
гљивица и буђи. Ако се свиње у право време пусте у воћњаке да их очисте, 
то се неће догодити. А као што сам раније рекао, исправно усмерене свиње 
могу бити од велике помоћи у сузбијању брзорастућих дивљих биљака. 

Туропољске свиње су такође веома 
издржљива раса.
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У оквиру једног пољопривредног пројеката у Немачкој испитивано је 
дејство великог броја слободно пуштених свиња (међу којима је било и 
свиња расе дурок и мангулица) на биљни свет. Пописивањем биљних вр-
ста установљено је да се разноврсност биљака на површинама на којима 
су пасле свиње удвостручила. Истраживачи су претпоставили да је раз-
лог оваквог разултата био тај што су биљке које иначе нису могле да из-
расту на већ густо насељеној површини одједном, када су свиње разрова-
ле бусење трава, добиле прилику да проклијају и израсту. 

Свиње дају велики допринос у контролисању популације пужева. Да 
би се оне држале управо тамо где је потребно, могу се употребити по-
кретни обори: између парцела на којима има много пужева ограђује се 
узани простор дугачак колико и површина са културама. За кратко вре-
ме, послужиће ограда од жичане мреже. Као покретна склоништа за 
свиње овде се могу поставити приколице, вучна кола или нешто слично. 

„Пословни договор“.

„Свињски плугови“ свих узраста 
на послу.
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Свиње прво морају да се навикну да једу пужеве. Да бих их навикао, са-
купљам пужеве и мешам их са уобичајеном храном. Животиње се убрзо 
навикавају на укус, саме почну да траже пужеве и сместа једу све при-
дошлице на свој пашњак. Да би свариле пужеве, свињама је потребно 
много воде. То се никако не сме заборавити када се сузбијају пужеви! 
Ријући земљу, свиње смањују и бројност инсеката који први део свог жи-
вота проводе у земљишту, на пример гундеља.

Ово служи и као леп пример за цикличност пермакултурног система: 
свиње припремају земљиште и ђубре га, због тога биљке расту бујне и 
здраве, отпало воће и корење остало у тлу служе као храна – истовреме-
но бивају поједени и пужеви и непожељни инсекти као што су ларве гун-
деља – и на крају, имам и најбољу сланину која се може добити од живо-
тиња које су људи гајили.

Чување свиња у комбинованој привреди

На Краметерхофу се целокупна површина имања користи комбинова-
но, што значи да се све животиње преко целе године држе на отвореном. 
Животиње којима су задовољене природне потребе су здраве и срећне, 
добро расту и имају добро потомство. За свиње је подједнако важно да 
имају довољно простора за кретање и копање као и да им се дâ могућ-
ност да се ваљају у блату и праве гнезда у којима ће безбедно доносити 
на свет потомство. Свиње немају знојне жлезде те су на вишим темпе-
ратурама принуђене да температуру тела регулишу водом и ваљањем у 
блату. При ваљању се премажу слојем блата, који расе са мање длака и 
светлијом кожом штити од сунца и паразита. Влажна места и текуће воде 
најбоље им одговарају да у њима праве своја блатна купатила.

За онога ко гаји свиње, на овај начин утрошак енергије се своди на ми-
нимум. Да бисте држали свиње на отвореном, суштински је важно да во-
дите рачуна о условима тла и свим неравнинама на њему. Земља се не 
сме прекомерно оптеретити. Важно је тачно одредити број свиња које се 
на њој могу држати, и водити рачуна да ни на једном месту не пасу пре-
дуго. Сталним надгледањем развоја свињске популације и површина за 
испашу, лако се може спречити изазивање штете. Бројност свиња тре-
ба да буде усклађена са количином расположиве природне хране на њи-
ховим ограђеним пашњацима, како би се избегла потреба за сталним 
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до храњивањем. Зависно од услова тла и вегетације, ја држим између три 
и дванаест свиња по хектару. За склониште им правим једноставне отво-
рене штале од брвана или камења. И при избору правог места за таква 
склоништа потребно је да мало посматрате и разумете свиње. Убрзо по-
што буду пресељене на нову ограђену површину јасно се могу уочити ме-
ста на којима нарочито воле да леже. На основу онога што сам могао да 
уочим, рекао бих да су свиње веома осетљиве на енергије које долазе из 
земље. На местима где нарочито воле да се одмарају подижем једно или 
више склоништа – зависно од њиховог броја и њихових потреба. 

Додатно храњење свиња је ретко кад потребно, зато што су при овак-
вом начину узгоја оне стално на отвореном где преко целе године за њих 
има довољно биљне хране. Чак и зими могу да нађу довољно хране испод 
снежног покривача – свиње воле да ископавају гомоље чичоке које имају 
укус на слатки кромпир.

Ваљање у блату је посебно важно за свиње.

Мешано крдо прасића испред 
склоништа од брвана.
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Када се свиње преместе са једне на другу парцелу, на површини коју 
су напустиле и преорале баца се мешавина семена разних усева (репе, 
кромпира, купуса, грашка итд.). На следећој површини животиње ко-
ристим за нешто друго, на пример за уклањање коприве међу воћкама. 
Након што је свиње попасу, и на ову површину се баца семе. Следи сле-
дећа парцела, а циклус се наставља. После довољно дугог времена живо-
тиње се опет могу пустити на прву парцелу. Систем се помера циклично, 
што прихрањивање животиња чини излишним, јер оне раде саме за се-
бе. Увек водим рачуна о томе да у земљи остане довољно гомоља и ко-
ренова, како би се, упркос испаши, биљке могле саме размножавати. За 
чичоке је посебно повољно то што свиње рију, јер то не само да растреса 
земљиште, него и разноси гомоље по целој површини. Кад свиње „обра-
де“ парцелу, чичока има чак боље услове за размножавање, обнављање и 
раст него пре. Наравно, у пермакултури ови ограђени свињски пашњаци 
се у исто време користе и као обрадиве површине, јер када свиње обаве 
свој посао, оне служе за узгој култура. Тако, ограђени пашњаци не пред-
стављају губитак плодне земље, већ су, напротив, најпродуктивнији на-
чин да се она искористи.

ДИВЉА ГОВЕДА И СТАРЕ РАСЕ ДОМАЋИХ ГОВЕДА

Већ много година на Краметерхофу веома успешно узгајам старе расе 
домаћих и дивљих говеда. Током година њихов састав и број се често 
мењао. Тај узгој је достигао највеће размере почетком деведесетих годи-
на, када сам на ограђеном простору од 25 хектара држао мешовито стадо 
од отприлике 50 грла дивље стоке. До сада сам узгајао европске бизоне 
(Bison bonasus), америчке бизоне (Bison bison), јакове (Bos Poephagus mu-
tus), водене биволе (Bubalus Bubalus arnee), а такође и питоме врсте као 
што су шкотска планинска говеда, мађарско степско говече и дахомејско 
патуљасто говече. Сви они су и данас део мог узгојног програма.

Дивљу стоку узгајам пре свега ради размножавања и одржања врста. 
Зато у сарадњи са неколицином зоовртова размножавам европског би-
зона који је крајње угрожен. Дивља говеда дају и животне намирнице 
врхунског квалитета. На пример, млеко и месо јака или воденог биво-
ла су ексклузивни деликатеси. Све те животиње су изузетно отпорне и 
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незахтевне, чиме је и утрошак радне енергије минималан. У узгоју стоке, 
срећне животиње, неусмереност узгајивача на велике приносе и произ-
водња високо квалитетних намирница су и резултат и кључ успеха.

Чување говеда

Своја говеда увек држим на ограђеним вишенаменским парцелама. 
Такав метод узгоја омогућава да се површине никада не користе преви-
ше, а тло и вегетација увек имају довољно времена да се обнове. Управо 
је код чувања крупне стоке мењање парцела веома важно, јер временом 
говеда својом тежином могу трајно сабити тло. На Краметерхофу гове-
да се окупљају у мала стада тако што се спајају животиње различитих 
врста. Само се водени биволи издвајају из групе и теже да се све време 

Амерички бизон и женка шкотског 
говечета заједно на пашњаку.

Јакови се због дебелог крзна одлично 
прилагођавају на хладне услове.
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држе у близини воде. Највише воле једно посебно језерце. Сматрам да 
је веома важно водити рачуна о друштвеним односима животиња. Ако 
се група погрешно састави, као и код свих животиња може доћи до ка-
вге. Код животиња се развија природна хијерархија, зато треба водити 
рачуна о томе да у групи увек постоји само један доминантан бик. Сви 
његови ривали би требало да буду знатно слабији. Оваквав склоп би тре-
бало да спречи да дође до озбиљних борби између супарника. Такође се 
старам да ограђени простор буде довољно велик, како би јединке има-
ле довољно места да се међусобно издвоје. Постојање места где могу да 
се одмарају и крију за њих је од виталног значаја. Велику улогу при то-
ме имају и визуелне баријере у виду шумарака и живих ограда. Живо-
тиње не би требало да, као у већини зоо вртова, буду изложене погледи-
ма тако да се могу видети са свих страна. За њих је крајње важно да имају 
много места где ће се повући и да их људи што је могуће мање узнемира-
вају. Држање дивљих животиња у ограђеном простору без проблема је 
могуће уколико се животиње држе у складу са захтевима врсте што им 
омогућује да задрже свој дивљи карактер. Ако треба да им то омогући-
мо, морамо се, наравно, најпре упознати са њиховим природним начи-
ном живота. За разлику од својих питомих расних сродника, дивља гове-
да добро познају своје могућности, тако да се и ограда око пашњака мора 
веома добро унапред осмислити. Иако су животиње у начелу мирољуби-
ве и задовољне, ипак их уобичајена ограда неће задржати да не изађу. Ра-
дозналост и нагон који их вуче да се осамљују натераће их да веома брзо 
покушају да прођу кроз ограде. Најбоље резултате имао сам са два метра 
високим електрификованим оградама за дивљач.

Дахомејско патуљасто говече и женка 
шкотског планинског говеда са телетом.
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Исхрана

Због коришћења система ограђених вишенаменских пашњака сто-
ку једино зими дохрањујем. Као и свиње, и дивља говеда на распола-
гању имају поља са бујним јестивим растињем на којима и зими могу 
наћи храну у виду репе, купуса, чичока и многих других биљака. Уз то 
добијају сено, житарице, кашу од јабука и крушака која преостаје након 
прављења сока и воћног вина.

Увек ми је било занимљиво да посматрам које ће се биљке највише до-
пасти животињама када промене пашњак. Дуготрајним посматрањем 
утврдио сам да животиње које имају пролив изазван цревним паразити-
ма једу отровне биљке као што су лупина, једић, папрат, љутић, чак и от-
ровне гљиве.

Посматрањем у току године могао сам да закључим да животиње оста-
ју здраве када око себе имају бујан биљни свет са разним отровним пе-
чуркама. Више није потребно да им се дају лекови за уклањање парази-
та. Окружни лекар др Фриц Росиан из Мурауа деценијама је пратио наше 
животиње и издавао неопходна здравствена уверења за регионални ве-
теринарски конзилијум у Тамсвегу. Др Росиан је био одушевљен овим 
системом узгоја. Исти успех сам имао и код других домаћих животиња. 
Важно је само да водите рачуна да тих биљака има у довољном броју и да 
су разноврсне. Животиње својим природним инстинктом могу да одре-
де када им је и које биље потребно. Подразумева се да те биљке не смеју 
да једу зато што су гладне и зато што ништа друго не могу да нађу. За-
то никако не смете сами да мешате лековито биље или отровне биљке са 
храном за животиње. Само животиње знају шта им је потребно. На жа-
лост никада нисам имао времена да утврдим потребне дозе за различи-
те случајеве. То би могла бити важна област за научна истраживања. Оно 
што важи за животиње, важи и за човека. Храна је и лек! Мора да буде 
разноврсна, садржајна и здрава, што значи без вештачких адитива и не-
загађена вештачким ђубривима и пестицидима.

На крају желео бих да кажем и нешто уопштено о мом методу држања 
стоке: да будем одређенији, о уклањању рогова. За животиње, оно је не-
вероватно болно, а такође и утиче на њихово понашање. Приметио сам 
да се потом животиње понашају потпуно другачије, заправо поремеће-
но. Примера ради, ударају једне друге главама у стомак, што код стеоних 
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крава може довести до превремених порођаја или рађања мртве телади. 
Осим тога, сматрам да уклањање рогова и на други начин угрожава жи-
вотиње. Мислим да је могуће да животиње у канџама и роговима одла-
жу штетне материје. По мени, уклањање рогова, као и подсецање ушију 
и репова је ништа друго до сакаћење. Уверен сам да треба да одговарамо 
за начин на који се односимо према животињама. Ако то увек имамо на 
уму и ако се са тим пријатељским створењима опходимо пажљиво и од-
говорно, узгајање стоке донеће нам и радост и успех.

ЖИВИНА

Активна заштита птица

Пре него што пређем на чување и узгој домаће живине, желим да ука-
жем на вредност и значај домаћих врста птица. Бројне птичје врсте по-
стале су ретке и угрожене због губитка природног животног простора. 
Исушивање мочвара и влажних ливада, регулисање река, поравњавање 
земљишта, нездрави пољопривредни методи једностраног коришћења 
земљишта и све већа употреба средстава за прскање чине да се црвена 
листа угрожених птица сваке године све више увећава. Ширење урба-
них средина и све гушћа мрежа путева даље доприносе губитку природ-
них животних окружења. Сматрам да ми је обавеза да својим начином 
управљања земљом помогнем да се та суморна ситуација унеколико про-
мени. Птице битно доприносе регулисању популације инсеката и по-
мажу ширење и расејавање многобројних биљака. Оне су невероватно 
корисна и благотворна створења и требало би их подржати свим распо-
ложивим средствима.

Чак и они који имају мале вртове могу да дају драгоцен допри-
нос активној заштити птица. Вртови богате структуре, уместо „уред-
них“ енгле ских травњака или грмље бобичастог воћа уместо монокул-
тура туја, нуде птицама животни простор и извор хране. Неопходно 
је и одрицање од употребе хемикалија, како се не би затровала при-
родна храна птица! Што су живице, пољане или шуме богатије раз-
ним врстама, то је већи принос воћа и бобичастог воћа. Тада ће поче-
ти да се појављују и нове врсте инсеката, а то ће птицама обезбедити 
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уравнотежену исхрану. Птице које се хране инсектима, као што су цр-
вендаћ (Erithacus rubecula) и царић (Troglodytes troglodytes) ту ће про-
наћи богато постављен сто, тако да ни једна врста лептира, буба или 
ваши неће моћи да се појави у броју који би могао да изазове неку ште-
ту. Биљке погодне за исхрану домаћих врста птица су трњина (Prunus 
spinosa), зова (Sambucus nigra), црвена удика (Viburnum opulus), цр-
на удика (Viburnum lantanus), дивља трешња (Prunus avium), срем-
за (Prunus padus), црвено пасје грожђе (Lonicera xylosteum), жутика 
(Berberis vulgaris), купина (Rubus fructosus), дивља ружа (Rosa canina), ка-
лина (Ligustrum vulgare), тиса (Taxus baccata), бршљан (Hedera helix), ку-
рика (Evonymus europeus), свиб (Cornus sanguinea), рушвица (Amelanchier 
ovalis), мукиња (Sorbus aria), јаребика (Sorbus aucuparia) и многе друге. 
Ово дрвеће и грмље нуди животињама разноврсну исхрану састављену 
од бобица, воћа и семења. Када смо обезбедили одговарајћу понуду хра-
не, могу се стварати и услови за гнежђење. Птице које слободно леже на 
јајима радо праве гнезда у густим и бодљикавим живим оградама. Оне 
које полажу јаја у рупама у Холцеровој пермакултури проналазе много 
старог дрвећа са рупама. Додатно се постављају и кутије за гнезда. Ве-
личина кутија и улазних отвора треба да буде различита, како се не би 
давала предност само малом броју конкурентнијих врста, као што су на 
пример велике сенице (Parus major).

Птице не треба хранити преко зиме, јер ће оне и тада за себе наћи 
до вољ но хране у разноврсном биљном свету пермакултурног система. 
Ипак сам у близини куће на неколико места поставио хранилишта за 
птице, јер ми то омогућава да их изблиза посматрам и да више научим 
о њиховом понашању и ономе што воле да једу. Хранилишта се морају 
брижљиво поставити и одржавати. Требало би да се поставе на заклоње-
ним местима, на пример, у близини дрвећа. Храна би требало да се са-
стоји од семења различите величине (сунцокрет, лан, просо, конопља), 
како би привукла различите врсте птица. Посебно се мора обратити па-
жња да се она не овлажи и да се не испрља изметом. Неодговарајућа зим-
ска прехрана може да доведе до ширења болести и паразита! Да бисте зи-
ми посматрали детлиће (Picidae), пузавце (Certhiidae) или плавог бргљеза 
(Sitta europaea) можете оставити мешавину зрневља и масти на стаблима, 
у пукотинама коре. Птице зими можете прехранити и тако што ћете ује-
сен са самониклих жбунова и грмља одсећи суве врхове грана на којима 
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има семења. Оне се зими могу окачити негде напољу где ће обилно снаб-
дети птице храном. Током зиме, птице треба хранити само онда када је 
земља потпуно прекривена снегом. Међутим, најбоља ствар коју у свом 
врту можете да учините за птице је да им обезбедите храну тако што у 
свом пермакултурном систему нећете обрати баш све. Птице воле „не-
уредна“ места као што су гомиле шибља и густе живе ограде: оне тамо и 
зими проналазе инсекте и мале животиње!

Хумано чување живине

На Краметерхофу живину гајимо екстензивно и то углавном за соп-
стве не потребе. Наравно, могуће је да узгој и размножавање живине у зе-
мљорадничком домаћинству постане и извор прихода – и то без прибе-
гавања нехуманим методама!

И код чувања домаћих птица покушавам да схватим какав је њихов 
природни животни простор и да смањим прихрањивање увођењем ода-
браних јестивих биљака. Животиње би требало да буду способне да жи-
ве што независније и да под најбољим условима дају високо квалитет-
не производе. За узгој су најподесније птице које су се природно излегле 
из јаја. Животиње које су се излегле у инкубаторима немају материнс-
ки инстинкт потребан да би могле самостално да изведу младе. Оне че-
сто не леже довољно дуго на јајима, напуштају гнездо пре времена или 
се о младунцима не брину како треба. Није увек лако доћи до животиње 
из природног легла, али се тај напор исплати. Многи узгајивачи и љуби-
тељи ретких врста птица сматрају да ни животињама из природног ле-
гла не треба препустити да саме воде бригу о својим јајима. Они редовно 
прате полагање јаја, и ако открију неко, онда хватају кокошку, гуску или 
патку и узимају им то јаје из гнезда. Таква јаја се неколико дана држе на 
топлом, а онда се враћају у гнездо. Убеђен сам да се природном инстин-
кту за размножавање и ношење јаја оваквим понашањем наноси више 
штете него користи. Наравно да се дешава да и у најповољнијим услови-
ма мајка не изведе своје легло. Ја то радо прихватам као природно генет-
ско одабирање. Успешне мајке надокнађују те губитке, и током времена 
сам од себе ће се успоставити жељени број парова за размножавање. По-
себно добра искуства сам имао са ћубастим паткама, дивљим паткама и 
индијском патком тркачицом, као и са пилићима старе штајерске сорте. 
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Ове врсте су отпорне и прилагодљиве, а осим тога знатно доприносе суз-
бијању бројности пужева.

Да би заштитио своју живину од грабљивица, садим живе ограде. За 
ове заштитне ограде које на пример могу да поставим у ограђени простор 
за живину, користим већи број изразито бодљикавих биљака. Посебно 
су се показале погодним бодљикаве живе ограде од различитих врста ру-
жа. С једне стране, оне одлично испуњавају своју функцију места за скри-
вање живине, јер их птице радо прихватају, а с друге стране плодови из-
абраних врста ружа за њих представљају укусан извор хране. Осим тога, 
свакодневно уживам у дивним цветовима и интензивном мирису живице 
од ружа. Препоручљиве су следеће дивље руже: многоцветна ружа (Rosa 
multifl ora), јака пењачица са много цветова јаког мириса, коју и пчеле ве-
ома воле; шипак или дивља ружа (Rosa canina), дивља ружа која се лако 
гаји, а уз то је и изузетна лековита биљка. Њени плодови су богати вита-
мином С, а од њих се прави џем одличног укуса и воћни чај. И јапанска ру-
жа (Rosa rugosa) је добра за овакву живицу од ружа. У Аустрији је зовемо 
и „јабукова ружа“, вероватно због њених великих сјајноцрвених плодова 
(шипурака) који су веома укусни. Зове се и „кромпир ружа“, због набора-
них листова. 

За живину градим покретна гнезда. Она се састоје од два комада не-
равног дрвета која се постављају на бодљикаво грање тако да између њих 
остане довољно места за кокошку и њено легло. Предност оваквих гне-
зда је та што се, уколико је потребно, могу преносити са места на место. 

Мошусне патке на Краметерхофу.
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Моја искуства показују да оваква гнезда грабљивице готово уопште не 
нападају. Изгледа да промена места плаши неповерљиве грабљивице. 
Трње представља додатну баријеру.

Током година, изградња језераца за узгој патака и гусака се показа-
ла особито сврсисходном. У језерцима сам направио острва различитих 
величина до којих се са обале може стићи само преко климаве дрвене 
конструкције (често је довољна само једна даска). Грабљивци попут ли-
сице или куне плаше се воде и несигурног пута до острва преко тако не-
стабилног моста. На острву се постављају заштићена места за гнежђење, 
и саде различите врсте врба. То живини пружа заштиту од птица гра-
бљивица. Да би се осигурало успешно размножавање, требало би да има 
двоструко више места погодних за гнежђење него што има патака спо-
собних за полагање јаја. Гнезда би требало поставити на сувим местима 
где ваздух слободно струји (али не на промаји). По мом искуству, птице 
воле да се гнезде на полутамним, усамљеним местима. На почетку нове 
сезоне гнежђења нарочито је важно да се та места могу потпуно изоло-
вати. Птице треба да се полако навикавају на своје ново станиште. Пат-
кама и гускама је потребно да преко целе године имају приступ отворе-

ним воденим површинама. Уколико се 
језеро зими потпуно заледи, остаће без 
икакве заштите од грабљиваца. Због то-
га би, водотоци који се уливају у језерца, 
требало да се спуштају под највећим мо-
гућим углом. Притисак воде која пада ће 
онда површину око утока одржавати не-
залеђеном.

Патке су сваштоједи, њихова храна 
су младо лишће, корење, водене биљке, 

Једном је тетреб чак одиграо удварачки плес на мојој руци. 
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житарице, глисте, водоземци, па чак и мале рибе. Посебно радо једу пу-
жеве! Гуске се хране искључиво биљкама. Нарочито воле траву и пољско 
биље. Оне косе и ђубре мале површине поља, а уз то су и најбољи аларм 
на имању. Због свог јако развијеног осећаја за територију, гласним кри-
цима најављују непознате посетиоце. Пошто у том погледу нису под-
митљиве, још одавно се широм света користе као чувари.

Током година стекао сам доста искуства и у узгоју препелица, фаза-
на и других дивљих птица. Уколико успете да удовољите њиховим по-
требама, могуће је гајити чак и веома захтевне врсте као што су тетреби 
(Tetrao urogallus) и лештарке (Bonasa bonasia). Уз довољно наклоности и 
разумевања могуће је готово све.

ЗЕМЉАНИ ПОДРУМИ И ОТВОРЕНА СКЛОНИШТА

Пошто животиње на Краметерхофу преко целе године живе напољу, 
посебно је важна изградња једноставних али сигурних склоништа за 
њих. Животињама су неопходна сува места добро заклоњена од ветра на 
која ће се по потреби повлачити. При том, водим рачуна да начин градње 
буде економичан. У Лунгау имамо јаке зиме са температурама које се по-
некад спуштају и испод -25оС, и зато сам одлучио да склоништа за живо-
тиње поставим под земљу. При томе се користим особином тла да упија 
и задржава топлоту. На тај начин, склоништа градим једноставније и је-
фтиније, а земљаном изолацијом добијам топлу шталу без промаје у 
којој се све животиње добро осећају. У зависности од врсте животиња и 
дужине њиховог боравка у њима, те штале се могу правити на много раз-
личитих начина. Током година развио сам неколико једноставних и де-
лотворних метода за изградњу штала, које ћу детаљније објаснити.

Земљана склоништа за свиње

Градња обичних земљаних склоништа за смештај свиња је веома једно-
ставна. За њих је потребан минимални труд, док с друге стране оне ис-
пуњавају све битне услове потребне за чување свиња. Да би се направила 
таква склоништа, на дну стрмине ископа се ров широк два до три мета-
ра и дубок један до два метара. Наравно, место се мора тако изабрати да 
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тај ров буде сув. Потом се преко њега полажу стабла како би се направио 
кров. Тај кров би требало да буде благо нагнут на једну страну, да би вода 
с њега могла да отиче без задржавања. Да би се кров изоловао, преко њега 
се поставља фолија или терпапир, а онда се преко свега још набаца нешто 
земље или грања. Дужина и ширина рова могу бити и већи, али онда ће 
„кровна стабла“ морати да буду дебља. Због статичке стабилности објек-
та ипак распон који премошћују не би требало да буде већи од четири ме-
тра. Пошто су стабла ослоњена само на земљу, а свиње воле да око њих 
мало и копају, она би морала да буду најмање један метар дужa од ширине 
рова. Из истог разлога и ров мора имати ниске бочне зидове. То ће обез-
бедити стабилност склоништа. Оно је отворено само са једне стране, та-
ко да свиње могу да улазе и излазе. Сада је потребно још само да убаците 
сламу или сено, и луксузни смештај за свиње је готов.

Ове рупе не морају бити лако приступачне, јер свињама људи нису по-
требни. Сламу треба бацити само на улаз, а животиње ће је саме унети и 
распоредити. Није неопходно ни чишћење, јер су свиње заправо веома 
чисте животиње. Оне излазе напоље како би обавиле нужду и тако им 
„стан“ увек остаје чист. Назив „прљаве свиње“ потиче од тога што оне 
у скученим свињцима немају могућности да се измакну те су примора-
не да живе у сопственом измету. Уколико им се пружи могућност да се 
склоне, њихова места за спавање бивају дивно чиста. Многи људи који 
разгледају наше имање чуде се овој чињеници и потврђују да би без раз-
мишљања и сами могли некад да преспавају у таквом свињцу.

Земљано склониште са 
мангулицама. 
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Склоншта од брвана и земљани подруми

Када су у питању већи грађевински радови, сматрам да је изузетно 
важно да објекти буду такви да се могу користити на што је могуће ви-
ше различитих начина. Покушавам да их градим тако да без измена или 
са врло мало преправки могу да их користим за више намена. На тај на-
чин спречавам велике грађевинске преправке и мучне петљавине које их 
од почетка прате. Зато највећи број склоништа од брвана градим тако да 
буду већа и да се возилом може прићи до њих. Тако у њима без проблема 
могу да држим друге животиње као што су говеда и коњи, а уз минимал-
не измене те грађевине могу да користим и као складишта.

Склониште се прави тако да буде са три стране затворено, и да има от-
вор окренут ка истоку. Тако гледа у излазеће Сунце, а први јутарњи зраци 
буде животиње. Ако је животињама лети око поднева превише топло, мо-
гу да се склоне унутра, где је увек пријатно свежа температура.

Изградњу овакве штале/заклона почињем тако што је укопавам у под-
ножје терасе. На тај начин не морам да копам у дубину, већ у стрми нагиб. 
Тако се штеди много посла око копања. Када се раскопа површина где ће 
бити штала, багер са задње стране и по бочним странама ископава узак 
ров дубине од једног метра у који ће се постављати брвна за зидове. То-
ком ове фазе изградње, ров остаје отворен. Како би се добио раван зид, 
неопходно је да се сва стабла поставе и затрпају у једном цугу. У међувре-
мену, брвна могу да се прислоне на унутрашњу страну падине. Овај посао 
се лако обавља багером. Већина багера као додатну опрему има и клешта 
за хватање, која су идеална за ове радове. Ако то није случај, стабла се мо-
гу једноставно каишем или ланцем причврстити за лопату багера и тако 
дићи да би се поставила у ров. Када се бирају дебла, треба водити рачу-
на о њиховим димензијама, јер што су јача стабла, утолико ће дуже држа-
ти. При том, и врста дрвета има велику улогу. Најтрајнији су ариш и баг-
рем (Robinia pseudoacacia). Квалитет дрвета, односно чиниоци као што су 
чворноватост и евентуална инфицираност стабала поткорњаком нису то-
лико важни. На овај начин се може добро искористити јефтиније дрво ло-
шијег квалитета. Многе овакве штале – брвнаре сам, као што је описано 
у одељку „Уређење предела“, направио од обореног дрвећа. Када је један 
зид постављен, ров се пуни земљом, а стабла се усправљају багером. Ако је 
штала висока два метра, стабла морају да се укопају на дубину од око један 
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метар, што значи да се користе дебла дуга најмање три метера. Када су сва 
три зида готова, стабла се секу тако да на врху буду поравната. То је нео-
пходно, јер није увек могуће подједнако укопати брвна, те код одређивања 
њихове дужине увек треба урачунати мало више. Задњи зид би требало да 
буде мало виши, тако да се на њега ослони кров од стабала који је ту нај-
виши. Тиме се додатно повећава стабилност. Када се један зид поравна по 
висини, брвна се повезују и са горње стране. У ту сврху, једно стабло се 
пресече уздужно, подигне и положи на врх зида и онда закуца. Кад је и то 
готово, може се почети са постављањем крова. Дебла се багером подижу 
на шталу. Усецају се моторном тестером и закуцавају за зидове. Усецањем 
се побољшава налегање крова на зидове, спречава да кровна брвна склиз-
ну у страну и повећава укупна стабилност објекта.

На крају, кров се прекрива фолијом или другим водонепропусним 
материјалом и затрпава земљом. Најбољи начин да се то уради је следе-
ћи: најпре, застирем кровну мембрану преко брвана, а потом преко ње 
сипам нешто земље, како би се мало уравнао међупростор између де-
бала. Поравнавање крова помаже и да се боље усмери отицање воде са 

Склониште начињено од дебала смреке и 
ариша.

Шкотско планинско говече  и патуљасто 
говече у штали од брвана.
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њега. Онда се преко тога поставља фолија. Овде је битно водити рачуна 
да се она не оштети, и зато у земљи испод ње ни у ком случају не сме би-
ти камења. Најпогоднија је фолија која се користи за заптивање језера, 
јер је најиздржљивија. На крају, сигурности ради, преко фолије се поно-
во пребацује кровна мембрана од флиса. Ни она, као ни фолија, никако 
не смеју да буду натегнути, јер би под великим теретом који се на њих 
набацује могле да пукну. Затим се подрум затрпава. Висина одозго наба-
цаног материјала зависи од висине околног тла, али не би требало да из-
носи више од пола метра. Иловача је нарочито тешка, зато се она наба-
цује у тањем слоју. Приликом затрпавања склоништа одозго, наравно да 
треба набацати и набити земљу и око бочних зидова. Најбољи начин да 
се цела грађевина утврди је да се са страна укосо поставе још и потпор-
ни стубови који ће земљи са сваке стране пружити додатну стабилност.

Величина и изглед оваквих склоништа се, наравно, може мењати, али 
њихова ширина не би требало да буде већа од четири метара, због опте-
рећења крова. Што се дужине тиче, ту готово да нема ограничења. Кори-
стим неотесана дебла јер то, с једне стране смањује уложен рад, а са дру-
ге стране гарантује већу стабилност и трајност. Природно, конструкција 
се може подићи и од обрађених брвана, али своју методу сматрам знатно 
једноставнијом и јефтинијом. Изградња једне овакве земљане штале од 
три метра ширине, шест метара дужине и два метра висине, уз употребу 
багера и помоћ још једне особе, може се обавити за само један дан. Тако, 
то је једна од најбржих и најјефтинијих метода за градњу изоловане штале 
или земљаног подрума. Трошкови багера се крећу око 400 до 500 евра по 
дану (10 сати рада). Ако се урачунају и трошкови за фолију, ексере и соп-
ствени рад долази се до укупног износа од 700 до 800 евра, под условом да 
имате своје дрво на располагању. Трајност овакве грађевине наравно за-
виси од врсте дрвета и димензија дебала. Ако се користе ариш или багрем 
пречника од 30 до 40cm, онда трајност износи око 30 година. За грађеви-
ну коју направите за само један дан, то је прилично дуго време. 

Овакав заклон је због висине веома погодан за боравак говеда. Како 
говеда нису тако чиста као свиње, оваква штала треба да буде лако при-
ступачна. Ја сам тај проблем решио тако што сам направио три метра ви-
соке штале које могу чистити једноставно, помоћу трактора. Трошкови 
су мали, не треба пуно посла, а животње се осећају добро - за мене, то је 
најбоља могућа комбинација.
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Изградња заклона од брвана или земљаног подрума

Засечена стабла за кровну 
конструкцију.

Усправна дебла која су 
најмање један метар укопана, 
а затим са горње стране 
поравната на исту висину.

Спојна стабла се пресецају 
уздужно и полажу одозго, а 
потом прикуцавају за свако од 
усправних стабала.

Поглед спреда: 
кровна 

конструкција 
са засеченим 

деблима.

Поглед са стране: 
да би се повећала стабилност, требало би 
да горња ивица задњег зида буде поравната 
са горњом ивицом крова. (И задњи зид се 
може обезбедити спојницом.)

Кров се гради слојевито.

Земља, озелењавање

Флис

Фолија

Фина земља

Флис



АЛТЕРНАТИВНА ПОЉОПРИВРЕДА

133

Употреба заклона као оставе

Земља је најјефтинији и најбољи изолатор. Температура тла ублажава 
спољашње осцилације и тиме обезбеђује стабилне температурне услове. 
Ова особина не погодује само животињама, те се горе описане штале мо-
гу одлично користити и за складиштење воћа, поврћа и жита. Како моји ог-
рађени пашњаци истовремено служе и за узгој усева, а животиње се редов-
но премештају са парцеле на парцелу, неке штале се зими могу искористити 
као складишта – и то управо на месту где приспевају пољски плодови. Ако, 
примера ради, желим да складиштим репу или кромпир, морам само да са 
пода штале уз помоћ трактора уклоним сламу или сено и да га евентуално 
поспем једном приколицом песка. После само овако мало посла могу да јед-
ноставно трактором убацим унутра оно што желим да складиштим. Да бих 
изоловао подрум преко зиме, улаз блокирам сламом. Таква изолација, удру-
жена са температуром земље, неће дозволити да се подрум замрзне чак ни у 
најоштријим зимама. Ако ми је подрум потребан само као складиште, лако 
је направити врата и тако добити лако приступачну оставу.

Поред ублаживања температурних услова, битна предност оваквог 
скла диштења је и висока влажност ваздуха. У подруме многих кућа да-
нас је уведено грејање, а бетонски подови су одавно заменили земљане. 
То је погубно за складиштење воћа и поврћа. Због грејања, влага у вазду-
ху је ниска, па се тако на пример јабуке врло брзо исуше и смежурају. Ви-
сока влага у земљним подрумима, која износи неких 80 до 90 процената 
и прилично уједначена температура између осам и десет степени су иде-
ални за складиштење већине плодова.

Складиште начињено од стабала 
багрема. 
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ПОДРУМИ ОД КАМЕНА

На Краметерхофу сам за складиштење воћа и поврћа наменски напра-
вио и неколико подрума од камена. Они у начелу имају исте особине као 
и дрвени подруми, само што каменити подруми трају вечно. Њихова из-
градња због тога изискује знатно више посла.

Када се гради подрум који ће служити само за складиштење воћа и 
поврћа, добро је обратити пажњу на још неке детаље. Важно је да се он 
добро проветрава. Под се ради дренаже покрива шљунком. Цеви за вен-
тилацију морају бити довољно велике да се просторија снабде потреб-
ном количином кисеоника. У свој каменити подрум ваздух спроводим 
десет метара дугачким подземним цевима укопаним на дубини од једног 
метра. Путујући кроз тај цевовод доводни ваздух се прилагођава темпе-
ратури тла. Ако се температура спољашњег ваздуха не изједначи са тем-
пературом ваздуха у унутрашњости подрума, може доћи до нежељеног 
пада температуре и, услед тога, кондензације влаге. Због тако настале во-
де, која капље са таванице и слива се са зидова, намирнице могу почети 
да труле или да се буђају. И пречник вентилационе цеви мора бити при-
лагођен величини просторије. За подрум од сто кубних метара користим 
вентилационе цеви које имају пречник од најмање 15 центиметара.

Ако је цев за довод ваздуха благо нагнута идући од подрума према 
споља, може се истовремено користити и као одвод приликом чишћења 
подрума. Кратка цев за одвод ваздуха би требало да се постави на највишој 
тачки подрума, јер ће се тиме додатно спречити настанак кондензације.

Камени подрум 
на Краметерхофу.
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Наравно да се земљане штале и подруми, као и све остале грађевине, 
морају редовно прегледати. То је неопходно да би се на време отклонила 
могућа оштећења и осигурала њихова безбедност.

Грађење подрума и штала од дебала, земље и камена пригодно је и мо-
гуће свуда у свету. У свим својим пројектима имао сам са њима веома до-
бра искуства. Уколико искористите уравнотежавајућа дејства тла, у вре-
лим предлима можете направити пријатно хладне заклоне, а у хладним 
се може направити удобно топло прибежиште. Само морате да схватите 
како на прави начин да искористите природне датости.

Камени подрум за складиштење воћа.

Камени подрум

Довод ваздуха: цевовод мора бити дугачак најмање 
десет метара, како би се спољашњи ваздух прилагодио 
температури земље.

Оптималан простор за 
складиштење разних плодова: 
константна влажност ваздуха 
између 80 и 90 процената 
и температура између 8 и 
10 степени одржавана само 
толотом тла, без додатног 
утрошка енергије.

Шљунак служи 
као дренажа.

Цев за одвод ваздуха је постављена на 
највишу тачку подрума.



136

ВОЋЕ

МОГУЋИ НАЧИНИ УПОТРЕБЕ

Дрвеће и грмови који рађају воће у мом пермакултурном систему оба-
вљају мноштво функција. Они нас снабдевају здравом храном бога-

том витаминима која се може прерадити у много различитих произво-
да као што су џемови, компоти, сокови, сирће, вино, ракија и тако даље. 
Веома је погодно садити воћке на ограђеним парцелама на којима се по-
времено држе животиње, јер су оне и за њих одличан извор хране. Воће 
ветром оборено на земљу посебно је добар извор високо квалитетне хра-
не за свиње. Процветале воћке многим инсектима нуде богату испашу. 
Нарочито пчеле, које играју виталну улогу у опрашивању воћа, користе 
благодати воћног бехара. Уколико у близини воћки постоји довољан број 
пчелињих друштава, количина опрашених цветова ће се драматично по-
већати а тиме наравно и принос. У столарству и индустријској преради 
дрвета високо се цени дрво воћних стабала (углавном дивљих), посебно 
дрво крушке и дрво трешње који се сматрају сировином врхунског ква-
литета. Уметници посебно воле корење, јер се изувијано дрво може упо-
требити за прављење јединствених и лепо обликованих предмета, као 
што су резбарије или друга уметничка дела. Треба узети у обзир и естет-
ску вредност дрвета: од пролећа па до зиме цветни воћњак који рађа ми-
рисне плодове развеселиће вам и срце и душу сваки пут када кроз њега 
прођете. 

Садња воћа мене не кошта више од садње било које друге врсте дрве-
та. Трошкови нису већи пошто, кад садим воћњак, заправо сејем дрвеће 
на које потом калемим сорте које желим да узгајам. Уколико користи-
те овај метод, биће вам потребно много стрпљења, јер ће проћи много 
времена пре него што дрвеће донесе први род. Како воћке пружају та-
ко много предности, покушавам да учиним да их на својој земљи имамо 
што је могуће више. Све своје терасе могу истовремено да користим за 
гајење воћа, усева и домаћих животиња.
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И у шумама садим култивисане и дивље врсте воћа како бих у њима по-
већао разноврсност врста и умножио функције својих парцела под шумом. 
С моје тачке гледишта, нема разлога да се воћке (и култивисане и дивље) 
не саде заједно са другим врстама шумског дрвећа. Барем у покрајини Ти-
рол, и власти се у овоме слажу са мном: један млади пољопривредник ми је 
испричао о пословном саветовању у близини града Куфстајна где је актив-
но подржавана садња дивљег воћа у шумама под мотом „драгуљи шуме“. 
Да су све власти имале слично мишљење, могао сам себи уштедети бројне 
судске расправе и много времена и фрустрација. 

На Краметерхофу има неколико хиљда воћки различитих врста и ве-
личина. Продаја садница дрвећа и грмова је неко време био један од на-
ших најважнијих извора прихода. Надгледао сам планирање и садњу 
многих вртова, рекреативних простора, и јавних површина (од паркова 
и игралишта до гробаља). Како моје дрвеће није прскано пестицидима, 
ђубрено, заливано ни орезивано, оно се нужно развија у издржљиво и 
независно дрвеће које расте и напредује у свим условима. Током времена, 
оно се такође добро прилагођава климатским условима у округу Лунгау 
где су велике температурне разлике између дана и ноћи, и већа опасност 
од мраза. То је разлог што не преузимајући велики ризик могу да гаран-
тујем купцима да ће моје дрвеће добро расти и у години пресађивања и 
следеће године. Знам да нема озбиљних изгледа за неуспех, све док сâм 
садим дрвеће и док власник следи моја упутства: да се дрвеће колико год 
је то могуће остави на миру и да се не омета прекомерном негом. Так-
ве гаранције су ми омогућиле велику предност на тржишту, јер сам био 

Процветале воћке нису само пријатне 
за око:  оне су и одличне 

медоносне биљке.
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једини који је могао да дâ такву гаранцију и једини који је пристајао да 
замени свако дрво које није напредовало. Сада више немам времена да 
лично продајем дрвеће или да улазим у послове мале садње, упркос по-
тражњи која је још увек веома велика. Временска ограниченост чини да 
сада могу само да надгледам неколико великих и занимљивијих пројека-
та којима моје дрвеће најбоље одговара.

По целом Краметерхофу су посађене многе воћке. Посадио сам их и 
на стрмим и каменитим теренима јер својим дубоким корењем помажу 
да се стабилизује падина, што пружа драгоцену сигурност. Природно, те 
воћке се не нуде на продају, већ остају тамо где су посађене. Воће се ту 
или бере, уколико је терен лако приступачан а ми имамо времена и по-
требе за њим, или опада са дрвећа и храни животиње. На таквим парце-
лама се углавном гаје старе и ретке врсте воћа за које су заинтересоване 
дестилерије. На пример, моје крушке сорте „субира“ су веома тражене 
за производњу ракије. Када их продајем, обично уговорим да купац сâм 
покупи плодове. То значи да ја само треба да јавим дестилерији када је 
време за брање. Онда они пошаљу људе да оберу воће и још плате добру 
цену за ову врсту крушке коју је тешко наћи. На овим висинама оне раз-
вијају веома интензиван мирис који подиже квалитет и укус ракије.

Здрава мешавина култивисаних и дивљих воћки расте по целом Кра-
метерхофу. Дивље воћке могу да опраше многе култивисане сорте воћа. 
Дивље воће је веома добро за справљање ракије и воћног вина. Такође се 
може употребити за прављење лековитих џемова и сокова. Посебно во-
лим да садим: 

Тераса са крушкама на којој расту и 
житарице (овде: стара сорта ражи).
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• дивље јабуке (Malus sylvestris)
• дивље крушке (Pyrus pyraster)
• дивље трешње (Prunus avium)
• трњину (Prunus spinosa)
• јаребику (Sorbus aucuparia)
• оскорушу (Sorbus domestica)
• дрен (Cornus mas)
• рушвицу (Amelanchier ovalis)

Како дрвеће расте у мешовитим 
културама, оно цвета у различито 
време, што значи да неће доћи до 
потпуног подбацивања рода уко-
лико временски услови нису по-
вољни (касни мраз). Ова разновр-
сност и различито време цветања 
осигурава довољну количину по-
лена расположивог за опрашивање 
цветова, што опет обезбеђује добар 
принос. Трешње поред јаребика, смрча, ариша, 

и швајцарских борова.

Поглед на терасе са воћем у 
Краметерхофу. Различито време 
цветања спречава касни мраз да 

уништи сав род. 
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ПОГРЕШАН НАЧИН ГАЈЕЊА ВОЋА

Од детињства до данас посејао сам, посадио и однеговао на хиљаде 
воћки. Чак и као дете жалостио сам се због сваке гранчице коју је тре-
бало да одсечем. То значи да сам увек био немаран када би дошло вре-
ме орезивања дрвећа. Због тога, у моме првом врту је временом настала 
нека врста дивљине, Beibwurmboanling. Док сам се школовао за шумара 
у средњој пољопривредној школи учио сам да воћке треба да се орезују, 
ђубре и прскају пестицидима да би лепо напредовале и рађале. Такође су 
нам показали и како да хватамо, трујемо и гасовима гушимо волухарице 
како би их спречили да оштете воћке. Шокантна је чињеница да се овак-
ва пракса још увек препоручује у готово свим данашњим уџбеницима. 

Током школовања сам учио и о прихваћеном гледишту о томе како 
воћке треба садити: на пример, ископамо рупу отприлике метар у преч-
нику и отприлике 40-50cm дубоку, у њу спустимо галванизовану жича-
ну мрежу која је по ивицама била савијена како волухарице не би могле 
да прођу до корена, убацимо дрво и на крају набацујемо земљу око њега. 
Земља је пре тога била измешана са лопатом хемијског ђубрива и много 
воде. После тога, чекићем би поболи мотку крај дрвцета које смо завеза-
ли за њу кожном траком савијеном у осмицу. Потом смо уклањали све 
гране које су се, код јабука, у односу на стабло пружале под углом мањим 
од 45 степени а код крушака под углом мањим од 60 степени. Сваку гра-
ну смо секли све до пупољка који је био окренут према споља. Циљ тога 
је било постићи да гране расту од стабла ка споља. Уклањана је и већина 
унутрашњих грана, како би више сунчане светлости могло да доспе до 
унутрашњости крошње. То је опет значило да помажемо дрвету да боље 
расте. Гране крушке треба да буду под углом од 60 степени, јер крушке 
имају дубоко корење, што значи да дрво успева да добро снабдева и гра-
не под стрмијим углом. Јака мотка је требало да стабилизује дрво у ус-
правном положају како би боље расло. Ово звучи прилично вероватно. 
Уништавање волухарица отровима и гасом такође звучи логично – оне 
једу корење воћки. Међутим, оне ће то радити и упркос жичаној мрежи, 
јер често копају одоздо право навише. Такође, могуће је да ће мрежу вре-
меном изјести рђа и да више неће моћи да штити корење. 

Претпоставља се да интензивна употреба ђубрива приликом садње 
дрвета треба да му помогне да брже порасте. Пестициди штите дрво 
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од гљивичних обољења и много различитих врста штеточина, те је, по 
мишљењу стручњака, њихова употреба такође оправдана. Економски 
аргументи би требало да буду свакоме јасни. Све ове горе описане ме-
ре које се примењују приликом садње воћа захтевају много енергије и га-
рантују да ће дрвеће и надаље имати потребу за сталном негом. Дрвеће 
гајено на овај начин од првог дана је зависно од људског старања. Оно 
је „навучено“ на редовно ђубрење и заливање и подложно је болестима, 
гљивицама и мразу. Ветар или снег га лако могу оштетити, неотпорно је 
према „штеточинама“ свих врста. Према правилима ових конвенционал-
них метода, гајeње воћа на високим надморским висинама не би требало 
да је уопште могуће.

Када сам завршио школовање, добио сам сертификат на основу кога 
сам могао да купујем и најјаче отрове као што је parathion. Те отрове смо 
користили и током обуке. Када сам усвојио конвенционалне методе, по-
чео сам готово да се стидим тога што сам код куће имао врт дивљине. За-
то сам почео готово одмах да у пракси примењујем оно чему су ме научи-
ли, па сам га „средио“. Дрвеће је било орезано, попрскано пестицидима, 
нађубрено. У пољопривредној апотеци купио сам хемијско ђубриво, ки-
лограм отрова за мишеве и гас. Одгрнуо сам бусење око дрвећа у пречни-
ку од око метар, побô мотке и чврсто за 
њих завезао дрвеће. Жустро сам орезао 
дрвеће које је расло уз кућни зид и чвр-
сто га у виду шпалира привезао за др-
вени оквир. Наставио сам да око сва-
ког дрвета у пречнику од око метар 
уклањам траву која је и даље стално 

Здраво дрво у мом „дивљем врту“.
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ницала. Волухарице које нисам могао да побијем отровом или гасом гу-
шио сам својим мотоциклом, тако што сам усмеравао издувне гасове из 
ауспуха право у њихове рупе. То је такође била препорука коју сам добио 
у школи. Целе године сам веома енергично спроводио све те мере. Такође 
сам их примењивао и на воћкама својих купаца, којих је било много. Сле-
деће године сам открио да се сво моје дрвеће што је расло уз кућу налази 
у веома јадном стању. Иако је неко потерало нове изданке са страна или 
близу земље, кајсије и брескве нису више показивале никакве знаке жи-
вота. Био сам очајан, јер нисам могао да схватим шта је било узрок толике 
штете. Све сам урадио као што пише у уџбенику! Када сам у пролеће по-
сетио своје муштерије да бих им продао нове воћке, и да бих старе орезао, 
нађубрио и испрскао пестицидима, одједном ми је све постало јасно. На 
имању Шустер-Бартлових у Рамингстајну са којим сам годинама добро по-
словао и који су ме увек дочекивали са добродошлицом, одједном је дочек 
био веома хладан. Госпођа Шустер-Бартл – а она је била добро позната као 
веома одлучан пољопривредник, поздравила ме је речима: „Аха, ево га, до-
лази! Ти си тај који је све упропастио својим хемијским ђубривом и орези-
вањем. Ево ти, погледај шта си урадио: дрвеће у шпалиру је мртво, на јед-
ној јабуци снег је поломио гране, а сво младо дрвеће је побио мраз! Ти ћеш 
платити сву ову штету!“ Ово је за мене био прави шок. Наравно, нисам мо-
гао да им кажем да су и готово све моје биљке код куће такође биле мртве, 
јер бих иначе морао свима да платим штету. 

Хвала небесима да је било муштерија које нисам посетио претходне 
године и који су тако били поштеђени мојих „стручних савета“. Код тих 
муштерија је све било у потпуном реду. Одахнуо сам са олакшањем и од-
лучио да очистим главу и да заборавим све оно шта сам научио. То ме 
је вратило на прави пут. Госпођа Шустер-Бартл је потпуно била у праву: 
грубо орезивање и велике количине ђубрива учиниле су да биљке почну 
брзо да расту. Међутим, гране нису могле да природно одрвене како тре-
ба, тако да нису могле да се носе са екстремним условима који владају у 
Лунгау. Независно и здраво дрвеће сам претворио у овиснике, а моје гру-
бо орезивање само их је још и осакатило. Била је велика срећа што су ми 
практична искуства помогла да се поново вратим на исправан и природ-
ни пут. 
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МОЈ МЕТОД

Мој метод налаже да све гране, чак и оне и испод калема оставите не-
такнуте. То значи да не треба да их одрежете! Такође, не треба ни да ко-
пате метар дубоку рупу, да стављате заштитну мрежу, да побадате мотке 
нити да користите хемијска ђубрива. Кад садим дрвеће, само их добро 
укопам, а земљу око њих покријем покошеном травом или камењем из 
околине. То камење стабилизује дрвеће тако што својом тежином при-
тиска корен. Камење се и „зноји“, другим речима под њим се сакупља 
кондензована влага, што помаже новозасађеном дрвету. Такође, камен 
уравнотежава температуру. И коначно, под њима се може наћи велики 
број глиста које снабдевају дрво вредним глистењаком веома богатим 
хранљивим материјама. Међу камењем проналазе себи одговарајуће ста-
ниште и многи други важни помагачи, као што су гуштери, слепићи и 
бубе које живе у земљишту. Кад посадим дрво, око њега бацам семење 
биљака које побољшавају земљиште. Биљке дубоког корења, као што су 
лупине, слатка детелина, луцерка и жутиловка нарочито су погодне. Њи-
хово дубоко корење помаже проветравање земљишта и спречава наго-
милавање воде у његовим горњим слојевима. Воћке су посебно осетљи-
ве на такво нагомилавање воде: постају закржљале, не дају више жељени 
принос и подложније су болестима и штеточинама. Често ме питају за-
што неко дрво не расте како треба. Обично је разлог или то да је посађе-
но на локацији која му не одговара – било да је место превише ветрови-
то, претопло, хладно, влажно или суво, или то да су услови земљишта 
неповољни. Збијена земља више од свега отежава раст воћу. Да би се ло-
кални услови побољшали, стварам мала микроклиматска окружења, као 
што су осунчане заветрине, заштите од ветра или високе леје које ће др-
вету пружити неопходну заштиту од елемената. Да бих унапредио стање 
земљишта, сејем биљне заједнице попут оних које сам већ помињао. Мо-
рате увек пажљиво да посматрате дрвеће, тако да стекнете осећај да ли 
је оно срећно или не. Током времена, имаћете добро око за дрвеће, и од-
мах ћете по боји листова или коре моћи да приметите да ли се дрво нала-
зи или не налази на добром месту. Када пресађујем дрво, заједно са њим 
ископам и друге биљке које расту око њега. Тако штедим себи посао да 
их поново сејем. Ископам коренов бусен у облику округле плоче коју је 
лако спустити на земљу или пресадити. Пратеће биљке учвршћују бусен 
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и штите дрво од исушивања за време складиштења или транспорта. Како 
ми жичана мрежа није потребна, штедим себи и посао који изискује тај 
начин заштите корена. 

 Како не орезујем дрвеће, гране задржавају своју савитљивост. То зна-
чи да могу да се саме ослоне на земљу када их повију снег или обилни 
род. Дрвеће може само да се учврсти у усправном положају и има мање 
изгледа да ће се нагнути на неку страну. Може и да се прилагоди терену. 
Када су гране савијене због рода, то допушта сунчевој светлости да боље 
продре у унутрашњост крошње. Међутим, уколико бих орезивао и ђу-
брио воћке онако како стручњаци саветују, оне би ангажовале много од 
своје енергије у терање нових изданака, и све би се завршило у зачараном 

Конвенционални метод: 
Потребна је мрежа како би се бусен 
стабилизовао. Орезивање изазива код 
дрвета непотребан стрес а захтева и људски 
рад. Дрво је изгубило гипкост па је и већа 
опасност од лома услед превеликог снега!

Мој метод:
Коренов бусен је ископан у виду квадратне плоче: он 
је добро укорењен и учвршћен биљном заједницом. 
Дрво може једноставно да се пресади и да потом добро 
напредује. Не би требало да се орезује! Дрво остаје гипко 
и савитљиво, може да се стабилизује на стрмој подлози а 
опасност од снежних наноса је сведена на минимум.

Воћке



ВОЋЕ

145

кругу. Када се воћке орезују, оне губе ела-
стичност. Гране не могу да се савију под 
оптерећењем; уместо тога, круто штрче у 
ваздух. На нашим надморским висинама 
(до 1500m) такве гране не би биле у стању 
да издрже терет снега те би се поломиле. 
Превелика тежина рода довела би до истог 
исхода. Орезивање воћки ствара повреде 
које повећавају ризик од болести (гљивич-
на обољења, пламењача). Оно дрвету ства-
ра и непотребни стрес а захтева и много 
људског рада. Срамота је да као ученик нисам посадио ни једно дрво на 
планинском пашњаку. Тек пре двадесет година почео сам да одлазим на 
планинске пашњаке како бих сејао и садио различите врсте воћа. Данас 
су нам те воћке посебно драгоцене, јер тамо трешње зру у септембру. До 
тада, берба трешања је већ одавно завршена на нижим висинама где рас-
те већина трешања, јер ране сорте код нас стижу крајем јуна. На тим ви-
синама због хладних ноћи шљиве, крушке и јабуке развијају веома интен-
зиван укус и мирис, тако да за њих могу да добијем много вишу цену него 
за воће које сам одгајио на нижим висинама. Дестилерије и произвођачи 
воћних вина добро знају за те предности, а исто тако и они који воде ра-
чуна о здрављу. Подразумева се да таква култура оспорава сва правила 
конвенционалног воћарства.

Животиње проналазе храну на висини која им одговара, тако да не 
оштећују стабло. Јелени имају слободан приступ скоро свим мојим по-
ликулутурама где за њих има много укусне хране. По Краметерхофу увек 
лута мноштво јелена, између осталог и стога што се у његовом залеђу на-
лази велика дивља област. То значи да моје воћке захтевају додатну за-
штиту од животиња. 

Гране се савијају под теретом воћа 
– то омогућује Сунцу да обасја 

унутрашњост крошње.
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ЗАШТИТА ОД ДИВЉИХ ЖИВОТИЊА

Уопште, када дивље животиње имају довољно хране, смањује се њихова 
потреба да брсте дрвеће. Из тог разлога све што узгајам увек сејем и садим 
у довољно великим количинама како би и јелени, птице, зечеви и мишеви 
имали нешто за јело. Приода је довољно плодна да свакоме понешто пру-
жи. Тек када људи постану превише шкрти и почну да желе све за себе, по-
чиње њихова велика борба против многобројних ближњих створења. Да 
бих спречио превелику штету на воћкама уводим велики број биљака које 
животиње више воле да једу и тако их одвраћам од вредних воћних заса-
да. Многе биљке, као што су чичока, различите врсте детелина и хељда до-
бро обављају тај посао, а истовремено их користим и као зелено ђубриво. 
И разне врсте воћних грмова одлично привлаче јелене и одвраћају их од 
поликултура. Да спречим гуљење коре, тамо где је потребно садим врбе, а 
посебно испред стрмих падина. Јеленска дивљач много више воли да гули 
врбе него воћке, пошто су мекше и еластичније. 

Уколико постоји нарочито велика опасност од брста и гуљења стаба-
ла, или је површина расположива за узгој премалена, добра је идеја да се 

Воћке су посађене на новоствореној тераси. Око дрвећа сејем 
много погодних биљака које побољшавају услове за раст, као 
што су биљке за зелено ђубриво и оне које маме јелене и тако 
их одвраћају од воћки.
На овој слици је дрво кајсије око кога, између осталог, расту и 
сунцокрети, чичока, хељда, уљана репица и фацелија.
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воћкама обезбеди додатна заштита. У ту сврху користим један кућни пре-
парат којим премазујем дрвеће или га једноставно њиме прскам. Тај пре-
парат се прави од коштаног мелема (упутство за припрему тог мелема на-
лази се у поглављу „Вртови“), ланеног уља, гашеног креча, финог кварцног 
песка и свеже кравље балеге. Сви ти састојци се измешају док се не добије 
конзистенција која се лако размазује. Уколико желим да овим препара-
том опрскам биљке, онда додајем више ланеног уља а стављам мање песка. 
Биљке се овим прскају на исти начин као што се у цркви прска светом во-
дицом. Препарат се такође може наносити четком или метлом. Коштани 
мелем има јак мирис који дуго траје и који одбија јелене. Тај мирис се увла-
чи у кору и траје много година, на неки начин он је сличан минералној на-
фти или брезовом катрану који се такође могу употребити, уместо кошта-
ног мелема. Како ни нафта ни брезов катран немају тако јак воњ, није лоше 
да се помешају са спаљеном длаком, било свињским чекињама, било дла-
ком говеда. Да би се длака спалила, ставља се у метални суд под којим се 
пали ватра, тако да врелина прљи длаку. Тако настаје брашнаста маса која 
се онда додаје препарату. Мирис спаљене длаке људи могу да осећају само 
извесно кратко време, али он наставља да растерује дивље животиње које 
се држе подаље од мелема. Ланено уље се прави од семенки лана а може се 
и купити у продавницама здраве хране. Уље помаже да се сједине различи-
ти састојци препарата и омогућује његово добро приањање за кору. Гашени 
креч је добар за дрво јер емитује топлоту. Он помаже и мешању коштаног 
мелема са осталим састојцима. Кравља балега добро упија остале састојке, 
помаже у одбијању животиња и даје препарату добру конзистенцију. 

Уколико нека животиња покуша да нешто поједе, несношљив ми-
рис препарата ће је држати на растојању од воћног дрвета. Уколико ми-
рис почне да слаби и дрвету запрети опасност, на њему још увек остаје 
кварцни песак који изазива веома непријатан осећај међу зубима. Јед-
ном сам са узвишене осматрачнице на дрвету посматрао срну и њено ла-
не који су покушавали да поједу неке од мојих младих воћки. То дрвеће 
претходно већ бејах испрскао својим препаратом. Током неколико првих 
залогаја нисам приметио никакву реакцију. А онда, у следећем залогају 
мора да се нашла и нека кап препарата. Резултат: сасвим изненада срна 
је почела да се понаша као да је полудела. Почела је да се гуши, да маше 
главом лево-десно, дивље да трчи и да свим силама покушава да о траву 
обрише укус мелема из уста. Убрзо затим и лане је почело да се понаша 
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истоветно. Спопао ме је смех, па сам морао брзо да сиђем јер више нисам 
могао да се држим за грану. Био сам веома охрабрен дејством свог пре-
парата. Очигледно, јелени никако нису волели његов укус. До дана дана-
шњег тај препарат ме никада није изневерио. 

Други могући начини да спречите животиње да брсте и гуле ваше 
воћке је да посадите заштитне биљке, као што су дивље руже, шимши-
рика, трњина или неке сличне трновите или пецкаве биљке. Животиње 
највише брсте младе изданке тих биљака, тако да оне постају грмолике и 
штите воћке које иза њих расту.

ВРСТЕ И СОРТЕ ВОЋА

На основу својих експеримената утврдио сам да неке сорте које се 
сматрају веома захтевним и које, по мишљењу стручњака, могу да успе-
вају само у топлој клими на малим надморским висинама, могу да се 
прилагоде и великим надморским висинама и да и тамо дају задовоља-
вајући принос. На пример, златни делишес успева овде на 1400 метара 
изнад мора, и даје крупне плодове који се могу добро очувати. Стога не 
би требало да дозволите себи да будете одвраћени од гајења такозваних 
„захтевних сорти“ на великим висинама. Природно, оне морају да бу-
ду заштићене од ветра а исто тако је важно да расту на климатски по-
годнијим местима. Да би се створила таква места неопходне су тзв. ми-
кроклиматске зоне у којима се, на пример, сунчева топлота рефлектује 
уз помоћ камења или водених површина, и које штите биљке од времен-
ских екстрема структурним ефектима као што су удубине или штитници 
од ветра. Ни под којим условима не би требало да се окренете хемијском 
ђубриву, јер ће оно избацити дрво из равнотеже те неће моћи да прежи-
ви зиму. Дрвеће прихрањивано ђубривом брже расте, али гране му не 
одрвене тако добро као гране неђубреног дрвећа. То значи да такво дрво 
није отпорно на мраз. Према мишљењу стручњака и литератури, горња 
граница за узгој воћа у Лунгау се налази на 1000 метара надморске виси-
не. Упркос томе, ја узгајам разне сорте култивисаног и дивљег воћа све 
до висина од 1500 метара. 

Уколико желите да гајите воће, нарочито је важно да испитате 
разли чите локалне сорте које расту у околини. Оне ће вероватно бити 
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најпри лагођеније вашој локацији. Издржљиве сорте са којима сам имао 
веома добра искуства наведене су у приложеним листама. Назначено 
време зрења је заправо осредњена вредност за висину од хиљаду мета-
ра изнад мора. То време иначе веома много зависи од надморске висине 
и климе. Јабука сорте „white transparent“ зри средином августа у Краме-
терхофу, на висини од 1100 метара и може да се очува само неколико да-
на. Како ова сор та зри око дана св. Бартоломеја, т.ј. 24. августа, позната 
је и као „Бар толомејева јабука“. Плод брзо постаје брашнаст и, кад се ка-
сно обере, једва да је погодан за цеђење. На висини од 1500 метара, „white 
transparent“ зри у септембру, много је чвршћа и сочнија, и може се чува-
ти дуже од месец дана а да још увек буде добра за муљање и цеђење. Ло-
кација наведена у табели заправо је само уопштено упутство и требало 
би да укаже на то где се могу наћи најбољи услови за сваку врсту. Међу-
тим, сиромашно земљиште се до извесне мере може поправити зеленим 
ђубривом, сејањем подстицајних биљака и стварањем погодније микро-
климе. Ово може омогућити већини сорти да успевају и на земљишту 
које изгледа прилично неподобно. Тако, немојте допустити да вас неко 
или нешто одврати од експериментисања и сакупљања сопствених иску-
става са овим сортама воћа. 

Препоручљиве сорте јабука

Сорта Локација и карактеристике Време зрења Карактеристике 
плода

Alkmene добро расте на засенченим па-
динама, није остељива на боле-
сти, плесан ни мраз, јесења ја-
бука

средина сеп-
тембра

десертна јабука, може 
се чувати само кратко 
време

Ananas 
Reinette

захтевна, мали принос и већи 
из гледи за рак ране на влажном 
земљишту, рано цвета, зимска 
јабука 

средина окто-
бра, добра за 
јело до марта

укус сличан рибизла-
ма, десертна јабука 

Transparente 
De Croncels

посебно погодна за добро, рас-
тресито земљиште, дрво и цве-
тови нису осетљиви на касне 
мразеве, добар опрашивач, цве-
та рано и дуго, јесења јабука

почетак сеп-
тембра

веома ароматична де-
сертна јабука, лако се 
нагњечи, не може се 
дуго чувати (до окто-
бра) 
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Сорта Локација и карактеристике Време зрења Карактеристике 
плода

Baumann’s 
Reinette

воли добро проветрену земљу, 
погодна за садњу у шпалиру, 
прилично осетљива на мраз, ра-
но цвета, зимска јабука

октобар обилан рани плод, 
чврст плод, десертна 
јабука, добра за су-
шење, може се чувати 
до априла

Bohnapfel незахтевна, воли мало влажно 
земљиште, погодна за оштрије 
услове (није осетљива на мраз 
или ветар)

крај октобра, 
може се јести 
од фебруара 
до краја маја

благо кисела, поста-
је сочна убрзо на-
кон бербе, добра за 
муљање и сок, добро 
се чува

Boiken веома незахтевна у погледу зе-
мљишта и локације, цвет и др-
во отпорни на мраз, подобна за 
оштре услове, плод не отреса 
ветар, зимска јабука

средина до 
краја октобра

слатка и сочна, у по-
вољним условима 
може се сачувати до 
маја

Danziger 
Kantapfel

незахтевна, отпорна на времен-
ске услове, погодна за велике 
висине, добар опрашивач, ос-
редње цвета, рано и дуготрајно, 
није подложна болестима, зим-
ска јабука

почетак окто-
бра (може се 
јести са др-
вета)

сочна и ароматич-
на јабука, погодна за 
цеђење сока, може се 
очувати до краја ја-
нуара

Gravenstein посебно добра за глиновита зе-
мљишта, рана сорта (осетљива 
на мраз), ветар је отреса, па је 
треба заштитити од ветра, је-
сења јабука

половина сеп-
тембра

високо квалитетна 
десетртна јабука, до-
бра за сокове, добро 
се чува (до децембра)

Jaques Lebel незахтевна сорта, цветови из-
држљиви на мразу, цвета рано 
и дуго, добра за оштрије услове, 
али обратити пажњу да се за-
штити од ветра, зимска јабука

крај септем-
бра до поло-
вине октобра

сочан, ароматични 
плод, теже се нагње-
чи, десертна јабука, 
такође је погодна за 
сушење и за ракију, 
добро се чува (до де-
цембра)

James Grieve добро проветрена земља, погод-
на за хладнију климу, цветови 
осетљиви на мраз, јесења јабука

почетак сеп-
тембра

ароматична и сочна 
десертна јабука, вели-
ки принос

Jonathan погодна за земљишта бољег 
квалитета, цвета релативно ка-
сно, добар опрашивач, веома 
подложна болестима и плесни-
ма, зимска јабука

почетак окто-
бра, добра за 
јело до априла

богата С витамином, 
добра десертна јабу-
ка, добро се чува
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Сорта Локација и карактеристике Време зрења Карактеристике 
плода

Kaiser 
Wilhelm

незахтевна, цвет и дрво отпор-
ни према мразу, погодна за ве-
лике надморске висине, плодове 
не отреса ветар те се може сади-
ти на ветровитим местима, брзо 
расте, цвета релативно рано али 
дуго, зимска јабука

крај септем-
бра до поло-
вине октобра

десертна јабука, до-
бра за сокове и ракију

Landsberger 
Reinette

воли влажно земљиште, такође 
погодна за велике надморске 
висине, дуго цвета, није осетљи-
ва на временске прилике, погод-
на за ветровита станишта, зим-
ска јабука

крај септем-
бра до поло-
вине октобра

добра десертна јабу-
ка, добра за сушење, 
може се очувати до 
јануара

Maunzen незахтевна, напредује у ош-
тријим условима и на великим 
надморским висинама, веома 
отпорна на мраз, касно цвета, 
зимска јабука

крај октобра сочан, кисели плод, 
може се очувати до 
марта

Odenwalder незахтевна, веома издржљива, 
погодна за велике надморске 
висине, веома отпорна на мраз 
и ветар, зимска јабука

почетак окто-
бра

ароматична и сочна, 
може се чувати до де-
цембра

Ontario воли сунчана места, цвета рела-
тивно рано и дуго, дрво осетљи-
во на мраз, погодна за садњу у 
шпалиру, отпорна на болести и 
штеточине, зимска јабука

крај октобра, 
може се јести 
до јануара

плод освежавајући, 
сочан, богат С вита-
мином, дуготрајан, 
може се чувати до 
јуна

Sheep’s Nose воли добро земљиште, избегава 
екстремно влажно (опасност од 
рак рана), цвета касно, дрво и 
цвет су веома отпорни на мраз, 
погодна за оштре услове и ве-
лике надморске висине, зимска 
јабука

крај септем-
бра до поло-
вине октобра, 
добра за јело 
до краја фе-
бруара

благо ароматична, ве-
ома добра ракијска 
јабука

Schmidt-
berger’s Rote

воли влажно, тешко земљиш-
те, може се гајити на сунчаним 
местима, као и под суровијим 
условима и на великим висина-
ма, осетљива на прекомерно ђу-
брење, зимска јабука

добар редован 
принос сваке 
друге године у 
септембру

сочна, кисела јабука
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Сорта Локација и карактеристике Време зрења Карактеристике 
плода

Belle De 
Boskoop

брзо расте, прилично отпорна 
на рак ране и воћну шугу; цвета 
рано (осетљива на мраз), зим-
ска јабука

берба од краја 
септембра до 
половине 
ок то бра, може 
се јести од 
децембра до 
фебруара

кисео укус, јабука за 
јело и кување, добра 
за муљање и цеђење

Stark Earliest отпорна и незахтевна сорта, зри 
на великим надморским виси-
нама, рана сорта

август (углав-
ном пре white 
transparent)

ароматична, на сла-
бом земљишту даје 
ситне плодове

White 
Transparent

рана сорта, отпорна на мраз, 
(погодна за суровије услове и 
узгој у шпалиру), летња јабука

август освежавајућа и сочна, 
може се само кратко 
чувати (око 14 дана), 
десертна јабука

Winter 
Rambo

воли свежа земљишта, цвета 
уме рено касно и дуго, цветови 
су отпорни на касни мраз, вео-
ма отпорна на болести, зимска 
јабука

почетак окто-
бра

десертна јабука, по-
годна и за кување, мо-
же се очувати до ја-
нуара

Zabergau 
Reinette

умерено осетљива на мраз, рас-
те и на сувом земљишту, ниско 
подложна болестима, цвета ка-
сно и дуго, зимска јабука

средина до 
крај октобра

слатка и ароматична, 
десертна јабука, ве-
лики принос, може се 
чувати до марта

Алкмена у пуном цвaту: ова сорта 
јабуке је погодна за осенчена места. 
Дрво које је на слици расте као шпалир 
на западној страни Краметерхофа.
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Препоручљиве старе сорте крушака

По правилу, крушке не би требало брати касно, оне имају тенденцију 
да брзо постану презреле, тако да се више не могу чувати. Важно је зато 
одредити које је право време бербе. 

Сорта Локација и карактеристике Време 
зрења

Карактеристике 
плода

Beurre 
Aleandre 
Lucas

незахтевна, добро се носи са мра-
зом, погодна за велике надморске 
висине, добро дрво за шпалир, ра-
на зимска крушка

октобар слатка, сочна, осве-
жавајућа, десертна 
крушка, добро се чува 
(до децембра)

Coloree De 
Јuillet

незахтевна, погодна за велике ви-
сине, веома рано зри

август не може се чувати, си-
тан, слатки плод

Clapp’s 
Favorite

незахтевна, мора се штитити од ве-
тра, не превише сува, погодна за 
садњу у шпалиру, расте и у дели-
мичној сенци, летња крушка

крај августа велик и сочан плод

Beurre 
Hardy

незахтевна, веома брзо расте, по-
себно добро на местима заштиће-
ним од ветра (пре времена је отреса 
ветар), цветови отпорни, погодна и 
за веће висине, јесења крушка

од средине 
до краја сеп-
тембра

високо квалитетна је-
сења крушка

Comtesse 
De Paris

воли дубоко земљиште, дрво је от-
порно на мраз, цветови осетљиви 
на касни мраз, мора се штитити од 
ветра, веома добро шпалир дрво

октобар опор и ароматичан 
плод

Јабуке сорте „boiken“ и на великим 
надморским висинама дају изврсне 

плодове. 
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Сорта Локација и карактеристике Време 
зрења

Карактеристике 
плода

Beurre Gris незахтевна, може се гајити на су-
вим и ветровитим местима, рела-
тивно ситан плод, отпорна на мраз

септембар плод веома добар за 
сушење

Louise 
Bonne

погодна за добро проветрена зем-
љишта, цвет и дрво осетљиви на 
мраз, плодове не отреса ветар, не 
воли хладна и влажна места, опа-
сност од болести, добро дрво за 
шпалир, јесења крушка

септембар ароматична, слат-
ка десертна крушка, 
добро се чува (до но-
вембра), веома добра 
за сушење

Conference 
Pear

незахтевна, неосетљива на хлад-
ноћу, избегава претерано влажна 
земљишта, јесења крушка

септембар 
до половине 
октобра

веома ароматична, 
добар принос

Souvenir 
Du Congres

незахтевна, мора се штитити од 
ветра, посебно је погодна за ош-
трије услове, погодна за шпалир, 
цвета релативно рано

половина 
септембра 
до почетка 
октобра

веома крупан плод

Gros 
Blanquet

веома незахтевна, издржљив цвет, 
отпорна сорта, погодна за оштрије 
услове, летња крушка

крај јула зрнаста структура, 
ароматична, слатка 
десертна крушка, по-
годна и за кување

Doyenne 
Boussoch

незахтевна, отпорна, погодна за 
велике висине, цветови и дрво ве-
ома отпорни на мраз, шпалирна 
сорта, јесења крушка

половина 
септембра

опора, може се чува-
ти само ограничено 
време

Rote 
Pichelbirne

нарочито добра на дубоком, влаж-
ном тлу, осетљива на мраз, јесења 
крушка

октобар сочна и слатка, добра 
за ракију и за сушење

Slazburger 
Pear

погодна за добро проветрена тла, 
осетљива на болести под неповољ-
ним условима, летња крушка

крај августа веома ароматична де-
сертна крушка

Speckbirne погодна за суво земљиште, цвета 
рано, осетљива на мраз

октобар до 
децембар

посебно добра за ра-
кију, а такође погодна 
и за сушење

Subira незахтевна, успева на великим 
над морским висинама, и у оштрој 
клими

септембар посебно погодна за 
ракију

William’s 
Bon 
Chretien

не треба јој много сунца, осетљива 
на ветар (ветар отреса плод), даје 
добар принос и у делимичној сен-
ци на великим висинама, дрво за 
шпалир, касна летња крушка

крај августа посебно добар укус, 
веома ароматична
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Препоручљиве старе сорте трношљива и шљива

Сорта Локација и карактеристике Време зрења Карактеристике 
плода

biihler 
friihz-
wetsche

незахтевна, прилично отпорна на 
мраз, болести и штеточине, зри 
рано

август сочна, али не мно-
го ароматична

greenage незахтевна, расте и на сиромаш-
ном земљишту, дрво и цвет су 
прилично осетљиви на мраз, рас-
те на заклоњеним местима

септембар сочан, сладак плод, 
не може да се само-
опрашује, веома до-
бра за компот и џем

quetsche погодна за влажна, топла места и 
добро земљиште (уколико је ису-
више суво, принос ће бити мали 
а плодови ситни), осетљива на 
мраз, али веома добра као зашти-
та од ветра, самоопрашујућа

крај септембра до 
половине октобра

веома сладак и 
ароматичан плод, 
може се преради-
ти на много разних 
начина

kirke’s незахтевна, отпорна на хладноћу, 
добро прилагођена и на оштрије 
услове и велике висине

септембар велика, слатка, со-
чна десертна шљи-
ва, не може да се 
самоопрашује

czar воли добро, влажно земљиште на 
заклоњеним местима на великим 
висинама – лепо зри све до 1400m 
изнад морског нивоа, издржљива, 
али мало осетљива на мраз

август сочна и благо аро-
матична шљива

wangen-
heim’s 
early 
plum

незахтевна, погодна за велике ви-
сине, отпорна на мраз, потпуно 
сазрева и у суровијим условима, 
самоопрашивање

половина до крај 
августа (на ни жим 
висинама), 
половина септем-
бра (на ве ћим 
висинама)

сочан плод

Субира – ретки деликатес, веома тражен за производњу 
ракије.
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Дивље трешње и вишње

Сорта Локација и карактеристике Време 
зрења

Карактеристике 
плода

donnisen’s 
gelbe knorpel-
kirsche

релативно незахтевна, њена 
боја значи да је ретко нападају 
трешњеве мушице и птице

крај јула чврст, пријатно 
ароматичан злат-
ножути плод са би-
стрим соком

grofi e 
prinzessin

воли добро, дубоко земљиште, 
треба је штитити од ветра, отпор-
на на хладноћу, цвета релативно 
рано и дуго

средина јула ароматичан, светло 
црвен плод са бле-
дим усплођем

bigarreau noir воли добро проветрена, глино-
вита или песковита тла, само ма-
ло отпорна на мраз, добро рађа у 
ветровитим условима и на већим 
висинама

средина јула веома сладак, там-
но црвени плод

hedelfi nger 
reisenkirsche

прилагодљива, релативно отпор-
на на мраз

јул сочан, тамносмеђе-
црвени плод

kassin’s friihe релативно отпорна на мраз, цве-
та рано

јун и јул сладак до умерен, 
црвеносмеђи плод, 
погодан за сок

morello chery веома прилагодљива, релативно 
незахтевна, успева на влажним 
местима, у делимичној сенци (па-
дине окренуте ка северу, ветро-
вита станишта), дрво отпорно на 
мраз, добар опрашивач, цвета ве-
ома касно

почетак 
августа

кисео и опор, цр-
венкастосмеђи 
плод, веома пого-
дан за производњу 
сока, вина, компота 
и џемова

schneider’s 
spate knorpel-
kirsche

незахтевна у погледу земљишта, 
прилично осетљива на мраз, цве-
та касно

крај јула до 
почетка 
августа

благ, црвенкасто 
обојен плод

Вангенхајмова рана шљива
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Сорте кајсија и брескви

Посебно препоручујем некалемљене локалне сорте као што је некале-
мљена виноградарска бресква, јер су оне мање подложне увијању листа, 
болести од које се ужасавају одгајивачи бресака.

Сорта Локација и карактеристике Време 
зрења

Карактеристике 
плода

hungarian best 
(кајсија)

незахтевна, радо расте на сиро-
машном земљишту, релативно от-
порна на хладноћу, али осетљива 
на касни мраз, цвета рано, самоо-
прашујућа

крај јула до 
августа

одлична за про-
изводњу џемова и 
компота

kernechter 
vom 
vorgebirge 
(бресква)

релативно незахтевна, дуго живи, 
прилично отпорна на временске 
услове

половина 
септембра

сладак до опор 
укус

Трешње у пуном цвету на месту некадашње шуме 
смрча.
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РАЗМНОЖАВАЊЕ И КАЛЕМЉЕЊЕ

Култивисане воћке се обично не размножавају семеном, јер се карак-
теристике жељене сорте семеном не преносе у потпуности. Квалитет 
појединих сорти је до те мере фаворизован у односу на друге особине, да 
сада многе култивисане сорте воћа могу да се опрашују само од стране 
различитих сорти. То значи да сваки цвет, а према томе и сваки плод, мо-
же да производи различито семе из којег ће се, логично, развити биљке 
различитих особина. Стога, ако желите да сачувате квалитете одређене 
сорте, морате је размножавати вегетативно. Калемљење је основна тех-
ника вегетативног размножавања: при калемљењу, млади изданак или 
„калем гранчица“ се не укорењује директно у земљу, већ се спаја са дру-
гом биљком, тзв. „подлогом“. Калемљење је развијено као пракса зато 
што дрво са лепим и ароматичним плодовима не мора увек и добро да 
расте. Калемљено дрво се састоји од бар две различите биљке са особи-
нама који се међусобно допуњују. То омогућује комбинацију позитивних 
својстава раста које носи подлога са квалитетима култивисане воћке и 
стварање дрвета које и здраво расте и доноси добре плодове. 

ПОДЛОГА

Да би калемљење успело, потребно је да се оба „партнера“ „добро сла-
жу“. То значи да се као подлога могу употребити само неке биљке. Углав-
ном су то припадници исте врсте, иако се понекад могу употребити и 
сродне врсте. Као што је већ речено, подлога генерално одређује особи-
не раста калемљене биљке, али има утицаја и на неке друге особине, као 
што су отпорност према болестима или мразу. То значи да за сваку сорту 
воћа постоји мноштво различитих могућих подлога, међу којима се увек 
може изабрати она која ће задовољити различите жељене критеријуме. Да-
нас се за многе воћке користе патуљасте подлоге, јер оне дрво чине малим 
и доводе до ранијег зрења. Један пример за овакву праксу је калемљење 
многих сорти крушака на подлогу од дуње, јер она не расте високо и ти-
ме успорава раст крушке. За свој метод калемљења ипак рађе бирам под-
логе од високорастућих младица изниклих из семенки домаћих и дивљих 
сорти воћа. Патуљасте сорте које се употребљавају као подлоге не расту 
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интензивно и не развијају јак коренски систем, а то је један од најважнијих 
услова потребних да би дрво било независно. Слабо корење углавном зна-
чи да дрво треба везивати за мотке како га не би оборили ветрови или 
снег. Такође, такво дрвеће не може да се само снабдева са довољно хранљи-
вих материја, што значи да им треба обезбедити добру земљу или чак и ђу-
бриво. Оно је много осетљивије на сушу и обично је много подложније бо-
лестима или мразу. Мени је потребно издржљиво и независно дрвеће које 
може напредовати на сиромашном земљишту и на неповољним локација-
ма. Те потребе најбоље задовољавам калемљењем на подлогу од снажних и 
отпорних младица никлих из семена. То што брзо и одлучно расту говори 
ми да ће сваке године доносити плодове, али и да ће дрво бити више, што 
ће бербу учинити мало тежом. Но, ја то са задовољством прихватам: С јед-
не стране, патуљасте подлоге на мом имању неће расти тако добро. С дру-
ге стране, раст, издржљивост и отпорност мојих подлога штеде ми много 
посла око њихове неге. Ако узмем у обзир количину рада на одржавању 
који уштедим калемљењем на јаке младице, већа количина рада потребног 
да оберем плод пада у други план. Следећа тачка која говори у корист ко-
ришћења младица које високо расту је та да оне много дуже живе. И тако, 
могу да засадим читаву шуму од воћа које ће хранити и следеће поколење. 

КАЛЕМ-ГРАНЧИЦА (ПЛЕМКА)

За калем треба да изаберете јаке и крупне вишегодишње изданке. Из-
данци звани „водопије“ нису за то погодни. За калемљење се користи 
средњи део изданка који треба да има на себи пет пупољака. Калем-гран-
чице треба одрезати у месецима када биљка мирује, у зиму (најбоље у ја-
нуару) и негде одложити до пролећа, када ће се калемити. Најбоље их је 
чувати у подруму, у влажном песку. Калем-гранчице се могу одрезати и 
у друго време године, и потом свеже користити. Уколико то радите, нај-
боље је да их употребите одмах пошто сте их одсекли. Ако негде наиђем 
на добро дрво од кога желим да узмем калем гранчицу и понесем је кући 
како бих обогатио свој воћњак, морам да умотам калем-гранчицу влаж-
ном крпом како бих спречио да се осуши. Уколико се калем-гранчице од-
сецају током пролећа или лета, одсеците им лишће и оставите око један 
центиметар од сваке лисне петељке. 
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КАЛЕМЉЕЊЕ

Сврха калемљења је повезивање подлоге и калема тако да срасту и по-
том наставе да расту заједно. Неопходно је постићи добар контакт из-
међу слојева камбијума на подлози и калему. Камбијум се налази између 
коре и дрвета, то је слој ћелија које се непрестано деле и тако чине да др-
во расте. Калемљење ће бити успешно једино када су ти слојеви на ка-
лем-гранчици и подлози добро спојени. Има много различитих техни-
ка калемљења, које се могу применити на различитим деловима дрвета 
и у различито време године. Са мало вештине и праксе можете научити 
да их лако примењујете за сопствене потребе. Посебно је важан пажљив, 
умешан рад. Све резнице морају бити чисте и не смете их додиривати, 
јер ће то контаминирати површину ране. Да би сте их одрезали, требаће 
вам веома оштар нож који се користи само за ту сврху. 

 ▶ „Енглеско спајање“ (калемљење на поправљени спој)
Да би овај начин калемљења био успешан, потребно је да подлога и 

ка лем-гранчица буду исте дебљине. Обично овако калемим своје мла-
де биљке у пролеће након прве или друге године раста. Калемим их на 
коре новом врату, што значи да одсечем подлогу под косим углом на 
око 10cm изнад земље. Пресек мора бити дуг три до четири центиме-
тара тако да се подлога и калем-гранчица додирују великом површи-
ном. Одсецање се мора обавити једним потезом, тако да се избегне свака 

Аутор показује технику калемљења у расцеп.
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неравнина на пресеку. Уколико пресек није добар, мора се поновити. 
Онда зарежем подлогу тако да направим језичак (види цртеж „Енглеско 
спајање“). И калем-гранчица се такође одреже под углом и на њој заре-
же језичак који одговара оном на подлози. Важно је да калем-гранчицу 
одрежете тако да на задњој страни пресека остане пупољак. Површине 
оба пресека морају да потпуно налегну једна на другу, тако да се слоје-
ви камбијума добро споје. Потом се спој обмота ликом. Пупољци морају 
да остану непокривени, како би могли да потерају изданке. Обмотавање 
ликом треба да учврсти додир подлоге и калем-гранчице. Да би се калем 
заштитио од исушивања или инфекције, и он и сви други отворени ре-
зови морају се премазати калемарским воском. Наравно, пупољци се не 
смеју покривати. 

 ▶ Калемљење „под кору“
Од много различитих начина погодних да се споје дебља подлога и 

танка калем-гранчица најједноставније је тзв. „калемљење под кору“. 
Овај тип калемљења углавном користим у мају, када се кора може лако 
гулити. Метод је веома једноставан. Стабло подлоге се одсече на жеље-
ној висини а већина преосталих грана одстрани. При томе имајте у виду 
да треба оставити једну или две гранчице као хранитељке. Оне су важне 

Калем се обмота ликом и премаже 
калемарским воском. Пупољци морају 
да остану непокривени.

Калем-гранчица и подлога се 
пресеку под углом, и на обе се 
направи зарез у виду језичка. 
Они морају савршено да се 
уклапају, како би се осигурао 
добар контакт између слојева 
камбијума. 

„Енглеско 
спајање“
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јер обезбеђују нутријенте а уз то и помажу да се спречи нагомилавање 
сокова у дрвету. Површина пресека се потом изравна посебним ножем 
за обрезивање, јер чист пресек брже зараста. Сада се на подлози напра-
ви уздужни зарез тако да се не повреди камбијум, одвоји се кора и мало 
повуче уназад. Тај зарез би требало да буде дуг око четири центиметра. 
Калем-гранчица се као и у претходном случају пресече под углом. И тај 
рез би требало да буде око четири центиметра дуг. И опет, са супротне 
стране од реза треба да остане пупољак. Да бих још мало помогао успеш-
ности захвата, ја поравнам ивице коре око зареза (око један милиметар). 
Водите рачуна да кад то радите засечете само кору а не и камбијум. Ова 
техника открива више камбијума, што опет олакшава срастање калем-
гранчице и подлоге. Сада гурнем калем-гранчицу у прорез под кору. Пу-
пољак који се налази с друге стране реза треба сада да буде отприлике 
на половини калема. На крају, калем се обмотава ликом и сви резови се 
премазују калемарским воском. Пупољци поново треба да остану непо-
кривени. Зависно од дебљине подлоге, на њу се може ставити још неко-
лико калемова. Уколико подлога има пречник од око 4cm или више, сва-
како треба ставити још један калем. Уколико је калемљење успело, гране 
хранитељке се могу уклонити следеће године. 

На подлози се направе вертикални зарези. Кора се пажљиво огули тако да се под њу могу уметнути калем-
гранчице. Калем се обмота ликом и премаже калемарским воском. Пупољци морају остати непокривени. 

Калемљење 
„под кору“
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 ▶ Калемљење на пупољак (очење)

Још један метод калемљења је такозвано калемљење на пупољак, или 
очење. У овом случају, са подлогом се спаја само један пупољак, а не цела 
калем-гранчица. На кори подлоге, на месту где је глатка, направи се пли-
так зарез у обику слова Т. Онда се кора мало одвоји са вертикалних стра-
на зареза. Потом се са калем-гране одвоји добро развијени пупољак, рав-
ним резом одоздо навише, тако да се добије облик штита. Водите рачуна 
да режете плитко, тако да не захватите дрво. Сада тај пупољак унесите у 
прорез на подлози и притисните га мало полеђином ножа. Кора која се 
преклопи преко пупољка би требало да се подсече тако да се поравна са 
горњом ивицом Т-зареза. На крају, калем се обмота ликом и премаже ка-
лемарским воском. Пупољак треба да остане непокривен. 

Можете да употребите и активан (будан) пупољак, и спавајући пупо-
љак. Будним пупољком се калеми у пролеће (мај), и он ће потерати изда-
нак током године. Са успаваним пупољком се калеми у лето (у јулу или 
августу). Спавајући пупољци ничу следеће године, одатле им и име поти-
че. Када се калеме будни пупољци треба користити свеже калем-гранчице. 

Сада се пупољак уметне у зарез, а кора се прислони 
уз њега, при чему се вишак пажљиво подсече тако 
да се поравна са хоризонталном цртом реза. 

Калем треба обмотати 
ликом и премазати 

калемарским 
воском, 
при чему 
пупољак остаје 
слободан.

Пупољак 
се скида са 
калем-гранчице 
равним резом. 
При томе треба 
да пазите да не 
засечете дрво. 
Уколико се то догоди, дрво 
треба пажљиво одстранити 
не оштећујући камбијум. 

На кори подлоге начини се 
зарез у обику слова Т.

Калемљење 
на пупољак

Кора се пажљиво 
одвоји.
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Листови на тим гранчицама се одсецају тако да остане кратка петељка. 
Знаћете да ли је калемљење успело уколико те лисне петељке отпадну на-
кон отприлике три недеље. Кад се пупољци како треба споје са подлогом и 
кад из њих избију изданци, одсецам подлогу одмах изнад калема и према-
зујем резове калемарским воском. Код калемљења на пупољак није лоше 
употребити више од једног пупољка. То повећава изгледе на успех, јер неће 
баш из сваког пупољка изнићи младица. 

 ▶ Калемљење премошћивањем

Калемљењем се не служим само да бих умножавао воћна стабла, већ 
и да бих спасио оштећено дрвеће. Уколико је неко дрво тешко оштећено, 
ток сокова у њему је поремећен или потпуно онемогућен, те дрво почиње 
да се суши и умире. Уколико и преживи, пре или касније дебло ће про-
пасти, пошто оштећени део почиње да трули те се дрво дестабилизује. 
Међутим, дрво се у оваквим околностима релативно лако може спасити. 
Треба само да спојим део испод оштећења са делом изнад помоћу калем-
гранчица (најбоље узетим са истог дрвета), тако да оне временом могу 
да преузму на себе транспорт и да помогну функционисање дебла, дру-
гим речима, оштећена површина се премошћује, односно на њој се ради 
„бај-пас“. Цео поступак почињем чишћењем ране и поткресивањем свих 
искрзаних делова. Потом калемим племке изнад и испод ране методом 
уметања под кору. Увек треба да користите барем три племке. 

Овај метод може чак да помогне да се спасу тешко оштећена стабла. 
Дрвеће лечено на овај начин убудуће ће бити боље заштићено од узрока 
повреда (на пример, од дивљих животиња), јер више нису лако присту-
пачна. Дрво такође стиче и средство којим ће се само опорављати, уко-
лико поново буде оштећено. 

Са калемљењем, нема граница вашој машти; сасвим је могуће да на 
исто дрво накалемите већи број сорти. То је велика предност кад у врту 
имате места за само једно дрво. Као што сам већ поменуо, многа воћна 
стабла, нарочито јабуке и крушке, не могу да се самоопрашују, тако да 
морају имати на располагању сорте које ће их опрашити. Тај проблем мо-
гу да решим тако што ћу на једну грану накалемити опрашујућу сорту. 
Више сорти на једном дрвету у малој башти помаже да се на минимум 
сведе ризик од подбацивања рода. Различита времена зрења и различите 
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врсте плодова омогућује не само да имате разноврсну бербу, већ ствара и 
јединствену збирку и повећава радост коју добијате од само једног воћ-
ног дрвета. Верујем да у врту треба да буде дозвољено све што нас разве-
сељава. Постоје бескрајне могућности за екпериментисање. Све што вам 
је за то потребно је мало маште. 

СЕЈАЊЕ ВОЋНЕ ШУМЕ

Употреба младица изниклих из семенки за калемарске подлоге је вео-
ма једноставан, економичан и практично неризичан метод узгајања буј-
не воћне шуме или воћњака. Сада ћу тај метод описати детаљније. 

Воћке у принципу највише воле високо квалитетно земљиште. По-
чињем тако што припремим површину применом биљака које побољ-
шавају земљиште, како бих свом дрвећу омогућио да добро успева. Уло-
га зеленог ђубрива у стварању хумуса описана је у одељку „Плодност тла“. 

Да би се спасило оштећено 
дрво, најпре се оштећена 
површина подсече тако да 
буде глатка. Калем-гранчице се 
исеку на потребну дужину и са 
крајева зарежу под углом (као 
код калемљења под кору).

Калемљење 
премошћивањем

На подлози, испод и изнад оштећеног места 
направе се зарези у виду слова Т, а кора се 
мало повуче уназад.

Сада се калем-гранчице уметну 
у зарезе. Требало би да се, због 
стабилности, равномерно распореде 
око оштећене коре.

Потом се калем 
обмота ликом 
и премаже 
калемарским воском. 
Пупољци, као увек, 
остају непокривени.
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Количина времена које ће 
за то бити потребно зави-
си од својстава земљишта. 
Највећем делу киселог зем-
љиш та на Краметерхофу, на 

коме је некада расла шума смрча, требало је око две године да се побољ-
ша до тачке када сам на њему могао да гајим воће и друге захтевне биљке 
без додатне припомоћи. Зелено ђубрење није једнократна мера: оно мора 
стално учествовати у узгоју, јер је плодна и здрава земља увек кључ успе-
ха. Када је земљиште тако припремљено, потребно је да се оно и растресе, 
да би се на њему могло сејати. Зато ту доведем на испашу своје поуздане 
раднике, свиње, и оне уместо мене добро прекопају и растресу земљиште. 
Ово припрема тло за успешан раст воћки, те сада могу да почнем да сејем. 
Најбољи и најекономичнији извор семења који имам налази се у обли-
ку дрождине (пулпе преостале након муљања јабука ради добијања сока 
или воћног вина), мада може добро послужити и материјал преостао на-
кон дестилације ракије, уколико се семе може одвојити након загревања. 
Ту кашу остављам да ферментише отприлике четири или пет недеља, и 
потом је разбацам по парцели. Током процеса ферментације на семенка-
ма се разграђују слојеви који природно одлажу клијање. Ова стратифика-
ција у великој мери повећава изгледе за клијање семена. Како дрво од са-
мог почетка расте на месту где ће и остати, оно се ту најбоље прилагођава 
земљишту и климатским условима. Разноврсност биљака смањује изгле-
де да ће их јелени појести. Ограђивање парцеле никада није лоша идеја, 
јер то значи да се воћњак може искористити и као ограђени пашњак. Кад 

Сви су срећни у воћној шуми.
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дрвеће напуни годину или две, онда се може калемити. За калемљење би-
рам само најбоља дрвца, тако добијам оптимална стабла за дату локацију. 
Дрвеће које расте исувише близу једно другог може да се пресади. Овај 
метод није само једноставан и економичан, он је и нарочито погодан за 
„неповољне парцеле“ јер се моје дрвеће прилагођава локалним условима 
од тренутка када је никло из семена. Овај метод би такође требало да вас 
охрабри да почнете са експериментисањем, јер захтева веома мало напо-
ра и практично не поставља никакав ризик. Овом техником би било јед-
ноставно претворити шуму смрче у шуму од воћки. Не калемим све мла-
дице на плацу, јер понекад и оне које нису калемљене могу да произведу 
занимљиве плодове. Често сам од трешања изниклих из коштица добијао 
веома слатке плодове, идеалне за производњу ракије. Као што сам поме-
нуо, постоји тржиште за многе варијетете различитог самониклог воћа и 
зато оно не би требало да буде занемарено. Волим да узгајам воћке и у ви-
ду живих ограда које осетљивијим култивисаним воћним стаблима могу 
послужити као заштита од ветра. На тај начин оне испуњавају многе фун-
кције. Чињеница да такве ограде представљају и станиште за велики број 
веома корисних животиња и инсеката је очигледно још једна предност. 

Јаребика (Sorbus aucuparia) није само лепо дрво, то је и 
воће које се много тражи за производњу ракије.
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„ШОК МЕТОДА“

Када сам био дете, пут до школе ми је био веома дуг и заморан – трајао 
је око два сата чак и када сам брзо ишао. То је био обичан колски пут који 
је водио кроз шуму и преко пашњака. На њему је било бесконачно много 
занимљивих ствари: корен или леп камен, а ту и тамо понеко дрвце које 
бих засадио у својој малој башти. Мало пре краја јуна, када је био крај 
школске године, при повратку кући на једној хрпи камења нашао сам не-
колицину малих дивљих јабука. Нисам могао да одолим па сам их понео. 
Иако су биле високе добра два метра, једноставно сам их ишчупао без ко-
пања, јер им корење на камену не беше ојачало. Пун радости, однео сам 
их кући, желећи да их покажем мајци пре него што их посадим. Уместо 
да ме похвали како сам се надао, она ме је изгрдила и рекла да је грехота 
што сам ишчупао тако лепа дрвца, јер тако, са потпуно развијеним листо-
вима, неће ухватити корен у ово доба године. Упркос томе, однео сам др-
веће у своју малу башту (Beibwurmboanling), укопао их најбоље што сам 
могао, и, као и увек, покрио земљу лишћем. Нисам могао да их залијем, 
јер ми је башта била предалеко од најближег извора воде. Нисам гајио 
много наде у погледу њиховог раста. Мајка ми је објаснила да сам преса-
дио дрвеће када је било превише касно, кад је било у пуном листу. Због 
тога сам дошао на наивну идеју да им скинем сво лишће, јер ми се чинило 
да оно спречава дрвеће да пусти корен. После тога, стајало је онако голо у 
мом малом врту. Свакога дана сам одлазио тамо да их видим, надајући се 
да ћу можда угледати неки знак живота. Прошло је неколико недеља док 
једно од њих, изненада, на моје потпуно изненађење, није потерало нове 

Воћке посађене између високих леја 
применом „шок методе“.
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изданке. Када сам то угледао, отрчао сам до мајке, и вукући је за кецељу, 
довео је да погледа врт. Није поверовала мојој причи, па сам морао да је 
доведем, да и сама види. И она је била изненађена, и упитала ме је: „Шта 
си урадио да их натераш да расту? Каква срећа!“

Касније ме је ово искуство надахнуло да развијем своју „шок методу“. 
То је техника за хитне случајеве која омогућава да се лоше укорењено др-
веће пресади без коренских бусенова, чак и када је пуно лишћа, кад цвета, 
или носи плод. Почињем тако што положим дрвеће на сунце, тако да им се 
лишће осуши. Природно, корење треба да је покривено, јер оно не може 
да поднесе сунце. За покривање коренова користим влажан џак од јуте. Да 
би се лишће осушило, дрвеће се не сме заливати. Мокри џакови неће до-
зволити да се корење осуши, али они не дају довољно воде да се и листови 
могу њоме снабдети. После један дан отприлике, лишће ће бити суво те се 
дрво може пресадити. Не натапам земљу пре садње, нити заливам дрвеће 
након што сам га посадио. Једина заштита коју добија је слој настртог ор-
ганског материјала који земљиште одржава влажним. Никада не бих мо-
гао да залијем сво дрвеће на Краметерхофу, јер би ми за то требало преви-
ше времена и енергије. Дрвеће посађено мојим методом брзо развија ново, 
снажно корење које поново почне да снабдева стабла водом и хранљивим 
материјама. Оно може да преживи почетни тежак период јер на њему нема 
лишћа ни плодова које би требало да издржава. Уколико бих хтео да пре-
садим дрво које је у пуном листу или плоду и да га при том не заливам, он-
да би се сва његова енергија употребила на одржање листова. Корење не 
би добило довољно пажње и дрво би једва расло, ако би уопште и расло. 
Такво дрво се може упоредити са убраним цветом: даје му се много воде, 
али оно ипак једва може да се одржи. Дрвеће третирано мојом „шок ме-
тодом“ се концентрише на корен и не производи нове изданке све док не 
стекне довољно енергије за то. Дрвеће се подиже тако да буде независно. 

Током многих година овим методом сам узгојио на хиљаде дрвећа. По 
веома повољним ценама куповао сам заостале залихе из расадника, које 
се иначе обично посеку или спале, и садио их применом своје „шок ме-
тоде“. По мом искуству, такво дрвеће најбоље успева између високих леја 
где се скупља велика количина влаге, тако да се оно брзо опоравља. 

После две или три године дрвеће се тако добро развије да могу да га 
ископам са коренским бусеном и да га пресадим или продам. И тако ми 
је моје дечје искуство омогућило да начиним веома добар посао. 
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ПРЕРАДА, МАРКЕТИНГ И ПРОДАЈА

Разноликост воћњака пружа разноврсне могућности прераде и про-
даје. Након бербе, воће које се користи свеже или за кување може да се 
чува у подруму од камена или земље. Воће за сок, вино, за производњу 
ракије, или за сушење, сортира се и прерађује. Од воћа се могу правити 
и џемови или компоти, ако за њима постоји потражња. Такође се може и 
уље цедити (од језграстог воћа). Како калемљење и прерада воћа захтева 
много енергије, ситуација на тржишту треба да се унапред добро испита. 
Важно је пронаћи да ли постоји довољно велико тржиште за неки произ-
вод и да ли ћете добити адекватну цену за свој уложени труд. 

Успех вашег посла зависи и од јачине тржишта. Са великим имањем 
као што је Краметерхоф, где узгајамо приближно 14 000 воћки различи-
тих врста на површини од око 45 хектара, било би немогуће да сво воће 
које гајимо оберемо и прерадимо. То није само зато што би посао био 
преобиман, већ и зато што постоје и парцеле које су тешко доступне, 
што бербу чини веома тешком. У нашем случају, најбоља примена тих 
стрмих падина је да оне послуже као извор хране за свиње. Воћка расте 
на исти начин као и било која јова или смрча – једина разлика је то што 
она сваке године најпре дивно цвета, а у јесен доноси род. За одржавање 
воћки није потребно ни више ни мање времена него за било које друго 
дрво. Воћке сваке године током веома дугог периода хране моје домаће 
животиње тако да ја око тога немам никавог посла. Њихова флексибил-
ност је још један разлог због ког треба да покушате да их узгајате. 

Прелазак са комерцијалног узгоја воћа на систем пермакултуре је заи-
ста прилично тежак. Воћке у комерцијалним воћњацима су обично кале-
мљене на патуљасте подлоге и поређане у шпалир. Те патуљасте подлоге 
не развијају примарно корење, јер им оно и није потребно као потпора. 
Природно узгојено дрво, на подлози изниклој из семенке које се не под-
упире мотком по природи развија јако примарно корење. Оно се одупи-
ре ветру и развија у независно дрво коме није потребно даље одржавање. 
Не би било лоше да се у воћњаке са шпалирима комерцијалног воћа пу-
сте свиње. То значи да се сво дрвеће може оставити како јесте, само треба 
престати са применом вештачких ђубрива и прскањем пестицидима, док 
би род требало да буде употребљен као природна храна за свиње. Овакав 
воћњак није погодан за већу стоку као што су краве или коњи, јер много 
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жица и уски пролази између дрвећа представљају за њих превише опа-
сности. Међутим, уколико се жице и стубови уклоне, воћњак би се на-
шао у заиста јадном стању. У том случају, морате одлучити да ли жели-
те да имате производ лошијег квалитета, који највероватније неће бити 
профитабилан. Прелазак на пермакултурни систем није тежак само због 
„овисног“ дрвећа, већ и због тога што и ослобађање ума од комерцијал-
ног узгоја воћа захтева да радикално измените свој начин размишљања. 

Док сам у Јужном Тиролу радио као консултант за прелазак са конвен-
ционалних на пермакултурне методе пољопривреде, један старији сељак 
ми је испричао да су му у кооперативној задрузи наложили да своје јабу-
ке обере у одређеном периоду времена. Када сам му одговорио да ће тада 
јабуке још увек бити зелене, објаснио ми је да јабуке и треба да буду зеле-
не, јер ће иначе бити одбачене као јевтине јабуке за муљање. Он није био 
задовољан ценом: рекао је да је управо примио фактуру за претходну го-
дину и да треба да врати новац задрузи, јер су трошкови складиштења 
били већи од зараде. Изненадио сам се и упитао га зашто још увек бере 
јабуке да би их њима испоручио. „Па, да,“ рекао је, „али можда ће се ства-
ри поправити следеће године.“ Рекао сам му да бих, да сам ја на његовом 
месту, размислио о алтернативама. „Не, овде ми то не можемо да радимо, 
имамо уговоре и не можемо тек тако да их раскинемо. А осим тога, шта 
би људи рекли?“ Када је признао да прави губитак и да му остаје само да 
ради и плаћа хемијска ђубрива и пестициде, рекао је: „Па, шта се ту мо-
же, таква је пољопривреда. Ја ту не могу ништа да урадим, требало би да 
то објасните моме сину.“

Воће у великој мери обогаћује исхрану 
људи и животиња. 
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Потребни су нам креативност и одважност да истражимо нове путе-
ве. Има много начина да се постане успешан пољопривредник. Као што 
овај пример показује, велики принос од интензивне пољопривреде није 
више гаранција профитабилности – већ напротив. Све већа количина 
потребног рада и финансијске помоћи са стране често поједу сву зараду. 
Колико ће времена требати земљорадницима да се ослободе окова коо-
перативе и пробију се у независност? 
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Узгој печурака је, заједно са држањем стоке и гајењем биљака, важ-
на грана наше производње на Крамeтерхофу. Печуркама сам одавно 

почео да се бавим. Оне су биле један од мојих најважнијих извора при-
хода осамдесетих година прошлог века. У Лунгау и суседним областима 
са великим успехом сам продавао шампињоне, буковаче, шитаке, слам-
натице и многе друге врсте печурака. Међутим то се изненада промени-
ло након катастрофе која се догодила у Чернобиљу 1986. године. Упркос 
чињеници да наше печурке очигледно нису биле контаминиране, њихова 
продаја је преко ноћи постала немогућа. Тај тешки економски ударац до-
нео ми је много непроспаваних ноћи, али ми је то све међутим јасно по-
казало какве последице по пословање може да има екстремна специјали-
зација. Увек ће бити непредвиђених догађаја са неочекиваним исходима 
на које могу да се прилагоде само неколицина свестраних који поседују 
довољно флексибилнсти. Специјализација, супротно свестраности, до-
носи само ризик и зависност. 

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ

Гљиве нису биљке; оне припадају засебном царству. То су једни од нај-
важнијих разграђивача (сапрофита) у земљишту – оне нагомилану био-
масу претварају у хранљиве материје које биљке могу да апсорбују. Без 
њих, природни циклус не би могао да се остварује. Свако ко жели да 
разуме како гљиве живе и функционишу, мора најпре да схвати њихову 
грађу. Широко је распрострањено мишљење да се гљиве састоје само од 
делова који се могу видети изнад земље, другим речима од дршке и ше-
шира. У ствари, печурка није ништа друго до плодоносно тело гљиве и 
може се упредити са јабуком на јабуковом дрвету. Главни део гљива је за-
право много већи и углавном скривени мицелијум, који се опет састоји 
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од издужених кончастих ћелија (хифе). Уколико упоредите гљиву са јабу-
ковим дрветом, мицелијум би био оно што су корен, стабло и гране. Гљи-
ве, за разлику од биљака, не могу да за себе од неорганског материјала 
(хранљивих минералних соли) производе органску материју. Оне не сад-
рже хлорофил и зато у њима не може да се одвија фотосинтеза. То значи 
да су им, као и животињама, потребне органске материје (из супстрата) 
које оне мицелијумом апсорбују. Многе гљиве развијају микоризе и фор-
мирају симбиотске заједнице са биљкама. Хифе насељавају крајеве коре-
на биљке, преузимају део њене хране, али помажу биљци да усваја воду 
и минералне хранљиве састојке из земље. Услед активне разградње коју 
гљиве обављају, за биљке азот и фосфати постају много приступачнији. 
И гљива има користи од симбиозе, јер је биљка снабдева продуктима фо-
тосинтезе (углавном угљеним хидратима).

Многе биљке формирају симбиотске заједнице због предности које им 
оне доносе. Уколико биљка не може да дође до свог специфичног симби-
отског партнера она ће спорије расти. За то се често окривљују сиромаш-
но земљиште или неповољни климатски услови, али је обично довољно 
само да се уз биљку закопа мало земље из њеног природног окружења. 
Раније кржљаво дрво сада ће добро напредовати, јер је дошло до свог 
симбиотског партнера. Потребно је знати ова основна начела да би се 
разумело како се узгајају печурке. Највећи број печурака које се гаје 
захтева супстрат од дрвета, компоста или сламе. 

Печурке које живе у симбиози, као што су вргањи (Boletus edulis) или 
лисичарке (Cahtharellus cibarius) осим супстрата од шумске земље захте-
вају и симбиотског партнера у облику дрвета које расте у шуми. 

Уколико схватите шта је гљивама потребно и који је најбољи начин да 
задовољите њихове потребе, брзо ћете постићи успех у узгоју печурака. 
Гајење печурака не захтева велики простор. Могуће је да их за сопствене 
потребе узгајате на само два квадратна метра балкона. За земљораднике, 
узгој печурака може да представља уносан извор прихода уз минималне 
трошкове и рад. Међутим, пре него што се отпочне са гајењем печурка у 
великим количинама, важно је прикупити искуства и гајити различите 
врсте на различитим супстратима. После извесног времена проведеног у 
експериментисању, моћи ћете профитабилно да искористите своја иску-
ства.
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ДОБРОБИТ ЗА ЗДРАВЉЕ

Одавно је познато да печурке нису само здрава храна, већ да могу би-
ти и лековите. То је разлог што су неке овдашње врсте, попут пузе (ме-
дењаче) (Armilaria mellea), вековима коришћене као лаксатив. Ћелавица 
велика (Calvatia gigarttea) и агарикон (Laricifomes offi  cinalis) коришћене су 
за заустављање крварења. Међутим, та знања су углавном изгубљена. 

Данас, када је азијска медицина са својим природним лековима поста-
ла толико популарна, на печурке се поново почело гледати као на лек. 
Једна од најинтересантнијих источноазијских лековитих печурака је пе-
чурка шитаке (Lentinula edodes). Та печурка одличног укуса није само ве-
ома омиљени деликатес, већ су и њена лековита својства задивљујућа. 
Њена моћ да снизи ниво холестерола у крви је већ показана у медицин-
ским истраживањима; такође је веома делотворна и код прехлада јер јача 
имуни систем. Даље, научно је потврђено да шитаке печурке позитивно 
делују приликом лечења канцера. Ипак је можда најзанимљивија ствар у 
вези са овом лековитом печурком то што се може гајити готово свуда и 
то уз веома мало напора. Шитаке на Краматерхофу расту на деблима ја-
вора све до висине од 1500m изнад нивоа мора.

Постоји још много других лековитих печурака које се могу лако уз-
гајати на Краметерхофу. На пример, печурка јудино уво (Auricularia 
aricula-judae) које се може употребити за лечење мучнине или за снижа-
вање крвног притиска, или печурка линг зи реиши (Ganoderma lucidum), 
која се користи за лечење поремећаја сна и јачање имуног система.

Печурке су и здрава храна. Садрже много природних влакана која по-
мажу варење. Имају мало калорија а много витамина и минерала, што зна-
чи да се често користе у дијетама. Печурке је најбоље јести свеже, али и 
када су осушене оне задржавају доста од укуса и хранљивих материја. Од 
њих се прави и веома добар чај. Чај од печурака је веома добар за спреча-
вање и лечење болести и за ослобађање организма од најразличитијих от-
рова. 
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Брезов вргањ – 
сапрофит/разграђивач

Повољност за 
гљиву: дрво 
снабдева гљиву, 
свог партнера у 
симбиози, угљеним 
хидратима.

Лишће пада

Повољност за дрво: 
разградња и минерали 
– гљива обезбеђује воду 
и минералне нутријенте. 
Разлагање хумуса веома 
обогаћује земљиште азотом 
и фосфатима.

Бреза – произвођач/
обавља фотосинтезу

Симбиоза дрвета и гљиве
пример брезовог вргања
(Leccinum scabrum)
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ОСНОВЕ УЗГОЈА ПЕЧУРАКА

Већини печурака су као супстрат потребни дрво, слама или компост. 
Најлакше је гајити печурке које расту на дрвету или слами, јер су дрво и 
слама ваћ комплетни супстрати. Печурке које расту на компосту, као што 
су шампињони и рудњаче (Agaricus spp.) или бели јарчић (Coprinus comatus) 
много је теже гајити, јер им је потребна одређена мешавина компоста на-
чињеног од сламе или стајњака (обично коњски стајњак). Производња 
супстрата захтева специјализовано знање и обично је превише захтевно 
да би се користило за мале количине. Зато сам се ограничио само на гајење 
печурака које могу расти на дрвету или слами. Највећи број посебно уку-
сних и здравих печурака ионако припада тој групи. Неће вам требати ни-
какво специјалистичко знање да бисте успешно узгајали те печурке. 

За узгајање јестивих и лековитих печурака треба користити само не-
загађен свеж материјал. Печурке могу да упију штетне супстанце и да их 
задрже у себи. Из тог разлога треба да будете посебно пажљиви када ко-
ристите сламу или компост као супстрат. Уколико су слама или стајњак 
произведени на конвенционалан начин, они су, по мом мишљењу, непо-
добни за узгој органских печурака. Чак и дрво може садржати штетне 
суп станце. Дрвеће које расте у близини прометних путева, аутопуте-
ва или индустријских подручја обично садржи велике количине тешких 
метала. Те штетне супстанце се нагомилавају у кори и чине дебла неупо-
требљивим за узгој печурака. 

УЗГОЈ ПЕЧУРАКА НА ДРВЕТУ

Чињеница да се већина печурака које расту на дрвету узгаја на готово 
исто ветан начин чини њихов узгој још лакшим. Све разлике се углавном 
своде на мале разлике у укусу по питању величине дебла, врсте дрвета, тем-
пературе и влажности ваздуха. Уколико је могуће, култивација печурака 
треба да започне у пролеће, јер то мицелијуму даје довољно времена да насе-
ли дрво а да не трпи оштећења од мразева. Мицелијум може да расте и при 
ниским температурама, али брза колонизација се набоље одвија на тем-
пературама од око +20оС. Уколико гљива има прилику да преко лета урасте 
дубље у дрво, онда зимске ниске температуре и мра зеви неће моћи да јој 
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науде. Међутим, температурни укуси су различити у погледу појављивања 
плодоносног тела. На пример, шитаке највише воле температуре између 
+10оС и +25оС. Еноки печурке (баршунаста пањевчица) (Flammulina 
velutipes) с друге стране, доносе плод на ниским температурама у касну јесен. 
То је разлог што треба гајити различите врсте печурака, ако желите да уби-
рате плодове током дужег временског периода. За узгој на деблима погодно 
је много различитих врста печурака. Наводимо неке од најуобичајенијих.

Печурке које се гаје на дрвету

У Краметерхофу, све овде наведене печурке гајимо на тврдом дрве-
ту. Наведени варијетети буковача (Pleurotus sp.) могу да се гаје и на сла-
ми. Код већине од тих варијетета продукција плодоносних тела одвија се 
изнад температуре од +10оС. Једино баршунаста пањевчица плодоноси 
већ на температурама изнад +2оС. Црна јаблановача опет ствара плодо-
носна тела на температурама изнад +15оС. Све врсте буковача, посебно 
краљевска буковача, најбоље расту када је влажност ваздуха висока. 

 ▶ Шитаке
Шитаке печурка (Lentinula edodes) је једна од најинтересантнијих кули-

нарских и лековитих печурака одличног укуса и са много доказаних ис-
целитељских својстава. Може се узгајати и на уским деблима или грана-
ма. Печурке шитаке могу да се једу свеже, или се од њих може кувати чај. 

 ▶ Буковача
Буковача (Pleurotus ostreatus) је одлична јестива печурка коју је веома 

лако гајити. Иако нису искључиве у погледу врсте дрвета на коме се гаје, 
посебно добро успевају на букви, јавору и бресту.

 ▶ Краљевска буковача1

Краљевска буковача (Pleurotus еryngii) је веома популарна печурка 
због одличног укуса. Има чврсту меснату белу ножицу. Може да се гаји 
као и остале буковаче.

1 Ово је буквални превод назива наведеног у оригиналу. Код нас се ова гљива углав-
ном помиње под латинским називом, једини назив за њу у нашем језику је пољска 
кривоношка (прим. прев.).
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 ▶ Златна буковача
Златне буковаче (Pleurotus citrinopileatus) се могу препознати по томе 

што расту у великим жутим бокорима. То су одличне јестиве печурке. 
Могу се узгајати слично као и друге буковаче.

 ▶ Планинска пањевчица
Ове ситне печурке (Kuehneromyces mutabilis) расту у бокорима. Имају 

веома јак мирис што значи да се углавном користе као зачинске печурке 
у умацима и чорбама. Особито су незахтевне у погледу услова узгајања.

 ▶ Намеко
Ова изврсна јестива печурка (Pholiota namekо) зове се и јапанска бар-

шунаста пањевчица. Има сличне захтеве као и баршунаста пањевчица.

 ▶ Баршунаста пањевчица (еноки)
Баршунаста пањевчица (Flammulina velutipes) је позната као зимска 

печурка, јер доноси плодове у јесен и у зиму. Користи се као јестива вр-
ста и као зачин за умаке и чорбе. 

 ▶ Црна јаблановача (тополовка)
Као и баршунаста пањевчица, веома је ароматична и углавном се до-

даје јелима као зачин. Црна јаблановача (Agrocybe aegerita) захтева много 
више температуре. Воли меко дрво (јаблан, топола, врба).

 ▶ Јудино уво
Употреба печурке јудино уво (Auricularia aricula-judae) је веома по-

пуларна у азијској кухињи. Јудино уво је познато и као лековита врста. 
Најрадије расте на зови, али добро расте и на другим врстама дрвета.

Супстрат

За врсте које расту на дрвету као супстрат обично користим цела де-
бла. Могуће је као супстрат користити и мешавину пиљевине и другог 
биљног материјала, мада употреба мешовитог супстрата захтева нешто 
више посла и мало више ризика. Из тог разлога, за почетнике је најбоље 
да печурке гаје на природном дрвету. Поред тога, дрво се користи у свом 
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природном облику, што вам штеди време за прераду, које може бити 
знатно. Дебла имају још и ту предност што заузимају много мање про-
стора него други супстрати. Такође, улепшавају сваки врт. За горе наве-
дене врсте печурака важно је користити само тврдо дрво, мада је, по мом 
искуству, од свих врста тврдог дрвета дрво коштуничавог воћа најмање 
погодно за узгој печурака. Трајање плодоношења и количина плода у 
многоме зависи од тога да ли се користи тврдо (буква, храст) или меко 
(топола, врба, јова, бреза и т.д.) дрво. Печурке колонизују меко дрво мно-
го брже, што брже доводи до приноса. Међутим, мека дебла се и много 
брже распадају, тако да су приноси много краткорочнији. Културе на ме-
ком дрвету могу да израсту и да дају принос за само шест до дванаест ме-
сеци. Тврдо дрво обично захтева дупло више времена, али приноси трају 
знатно дуже. Природно, дуготрајност и величина приноса такође зави-
си и од величине дебла и дужине сезоне раста. На пример, имам културе 
које расту на тврдом дрвету на висини од 1500 метара које доносе плод 
више од десет година. По правилу, под добрим условима можете очеки-
вати укупни принос који износи 20 до 30 процената тежине дебла. То мо-
же бити веома профитабилно јер се за узгој печурака може користити 
дрво лошијег квалитета, као што је на пример огревно дрво. На дуге ста-
зе, тврдо дрво генерално даје више приносе него меко дрво.

Један од најважнијих чинилаца за успех у гајењу печурака је да кори-
стите свеже и здраво дебло. Оно никако не сме бити претходно колони-
зовано од стране других печурака, јер ће оне потиснути гајене печурке и 
род ће подбацити. Зато кад год је могуће користим свеже посечено дрво. 
Такође је препоручљиво да се пре инокулације одсече по један котур др-
вета са обе стране дебла. То ће умањити опасност од колонизације дру-
гим гљивама. Дрво које је стајало више од пола године вероватно више 
није погодно. Изузетак су пањеви: њих треба инокулисати кад из њих 
престану да избијају изданци. Такви пањеви ипак могу одбити мицелију-
ме. Можете да препознате здраво дрво по томе што на њему нема тамних 
ни трулих делова. Површина пресека мора бити светла и чврста. Дрво 
мора да садржи довољно влаге да би мицелијум у њему растао како тре-
ба. Свеже одсечена дебла имају најбољи ниво влаге; уколико користите 
старија дебла, мораћете да их намачете неко време да бисте постигли по-
требан ниво влаге.
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Како се тврдо дрво може употребити у практично било ком облику, 
скоро да нема граница типовима култура које можете испробати. То зна-
чи да се, на пример, дебла која служе као краткорочна потпора на некој 
падини истовремено могу користити и за узгој печурака. Или, уз помоћ 
печурака, лако можете развалити непожељне пањеве у свом дворишту. 
Печурке ће учинити да врт изгледа пријатније, а даће и добар род. Ка-
ко су краћа дебла лакша за рад, за гајење печурака углавном користим 
дебла дужине пола метра до метар, пречника најмање 20cm. Мицелију-
му треба мање времена да колонизује таква дебла, те ће она раније дати 
принос. 

„Засејавање“ печурака

Да би се дебло инокулирало, другим речима, да би се гљиве унеле у 
њега, потребно је да имате здраво „семе“. Печурке се „засејавају“ пре-
ношењем мицелијума, јер се оне по правилу размножавају вегетатив-
но (бесполно). Инокулација спорама (полно размножавање) је реткост, 
јер је превелика вероватноћа да то неће успети. Планинска пањевчица 
(Kuehneromyces mutabilis) и баршунаста пањевчица (Flammulina velutipes) 
су овде изузеци: оне ће се лако проширити ако ставите зрели клобук на 
крајеве влажног дебла или пања (оне више воле меко дрво: тополу или 
врбу). Уколико споре пронађу добре услове, проклијаће и гљива ће на-
селити цело дебло. Овај метод, међутим, захтева много више времена 
од вегетативног размножавања. Наравно, све печурке се могу размно-
жавати спорама. Пошто то не одузима много времена, свакако треба то 
да покушате. Међутим, ако имате на располагању само неколико дебала, 
инокулација је много сигурнији избор. Мицелијум печурака се обично 
набавља у специјализованим продавницама печурака у виду чепова или 
гранула. Чепови се састоје од дрвеног чепа или клина у који је убризган 
одговарајући мицелијум, док се грануле састоје од мицелијума који расте 
на зрнима житарица. Важно је само да мицелијум буде здрав. Мицелијум 
печурака које се узгајају је беле боје. Уколико је боја мало другачија, то је 
знак да се уплеснивио. Такође и устајао, плесњив мирис значи да је мице-
лијум или контаминиран, или му је истекао рок. По набавци, мицелијум 
морате да искористите што је могуће пре, јер он може да стоји само крат-
ко време. 
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Размножавање мицелијума за сопствене потребе

Уз мало праксе, можете сами да створите и размножите мицелијум. 
Наравно, размножавање гљива путем мицелијума је процес који се учи, 
тако да можда нећете постићи жељене резултате већ у првом покушају. 
Најчешће, неуспех је последица непажљивог рада и појаве буђи која је са 
њим у вези. Мицелијум у дрвеним чеповима није тако подложан плесни-
ма као онај у гранулама или на супстрату, то чини да је тај метод размно-
жавања погодан за почетнике. Уколико желите да направите више так-
вих чепова, све што вам је потребно су дрвени чепови или клинови. Они 
морају да се потопе и прокувају да би се постигао жељени ниво влаге и 
да би се искључила контаминација од стране неке супарничке врсте гљи-
ва. Прокувани чепови се тада стављају у чисте пластичне кесе. Када се 
охладе, у кесу се дода неколико инокулисаних чепова или нешто грану-
ла. Потом се кеса окрене наопачке, тако да отвор буде доле. На тај начин 
ваздух може да улази без велике опасности од контаминације. После от-
прилике месец дана, чепови ће бити потпуно колонизовани и спремни 
за инокулацију. Можете и да завијете прокуване клинове у комад чисте 
памучне тканине заједно са нешто мицелијума. Замотани клинови могу 
да се ставе у саксију за цвеће како би се одржавала влажност – држање 
супстрата на земљи одржава га влажним, док вишак воде може да отек-
не. Ово спречава нагомилавање воде, тако да би требало да клинови бу-
ду потпуно колонизовани за отприлике месец дана. 

Формирање и одржавање културе

Да бисте у дебло унели мицелијум печурака, мораћете или да у њему 
избушите рупу или да наравите дубок зарез, што зависи од подлоге на 
којој сте припремили мицелијум за „засејавање“. Ако имате чепове, у де-
блу се избуши рупа у коју се убацује чеп. Важно је да се чеп и рупа доди-
рују, тако да рупа треба да буде само мало већа од чепа. Када у дебло уба-
цујете мицелијум, треба да употребите више клинова – распоредите их 
равномерно по целом деблу, како би се мицелијум брзо проширио. Та-
кође је добра идеја да се рупе након инокулације поново затворе, то мо-
жете да учините тако што ћете у њу гурнути комад свеже гране и одсећи 
део који вири. Сада је гљива заштићена и брзо може да колонизује дебло. 
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Други начин је „инокулација у урез“, када се дебло засеца тесте ром на 
једном или два места, што зависи од његове дужине. Урезе треба засећи 
тако да буду дубоки више од полупречника дебла, коме ипак структура 
мора бити очувана, тако да те урезе правим моторном тестером (види 
слику). Онда се ти урези пуне мицелијумом засејаним на гранулама или 
супстрату. Потом их покривам пластиком или лепљивом траком. То је 
неопходно да би се мицелијум заштитио од исушивања или од контами-
нације плеснима. Покривањем уреза спречава се и да гљива буде поједе-
на. То је одлична идеја, јер пужеви голаћи, пужеви, птице и мишеви воле 
да једу и гљиве и житарице.

Како је печуркама за успешан раст потребна постојана температура 
и одређени степен влажности, културу смештам на место где има много 
сенке. Инокулирана дебла постављам близу једно до другог. Да би спре-
чио да се осуше, покривам их лишћем и џаковима од јуте. Најбоља теме-
пратура за раст мицелијума за ове печурке је негде око 20оС; на нижим 

Засецање дебала Засечена дебла

Покривена инокулирана површина У инокулираном делу мицелијум ураста у дрво
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температурама мицелијуму треба више вре-
мена да насели дебло. Међутим, треба избе-
гавати температуре изнад 30оС јер оне могу 
да униште мицелијум. Са култивацијом печу-
рака најбоље је почети у пролеће или почет-
ком лета, јер је мицелијуму потребно два до 
три месеца да продре довољно дубоко у дрво. 
Након тог времена гљива је сигурна од мраз-
ева. Трајање фазе колонизације зависи од 
тем пературе, влаге, величине и врсте дрвета 
(тврдо или меко дрво). Међутим, по правилу 
она траје између шест и дванаест месеци. По-
сле само неколико недеља можете да утврди-
те да ли је инокулација била успешна. Уколи-
ко се у инокулираној области успостави бели 
мицелијум, то значи да је ваша култура печу-
рака здрава. Чим се мицелијум може видети 
на урезу, гљива је колонизовала дрво. 

Када је дебло колонизовано, укопавам га усправно у земљу, до трећине 
његове дужине у правцу раста (дебљи крај треба да буде доле). Простор 
између дебала мора бити довољно велики да се лако могу брати печур-
ке које ће са страна израсти. Закопавање дебла у земљу је веома важно 
јер је успешно формирана култура не само здрава, већ и лака за одржа-
вање. Укопавање омогућује гљиви да добија довољно влаге и хранљивих 
материја из земљишта; помаже спречавању исушивања дебла и смањује 
количину рада потребног за одржавање на минимум. Уколико после не-
колико недеља једно од тих дебала извучете из земље, открићете да је ми-
целијум већ урастао у тло. Међутим, главни извор хранљивих материја 
за гљиву и даље остаје дебло.

Уколико је влажност ваздуха довољно велика а температура погод-
на, ускоро могу да очекујем принос. Оваква култура обично доноси род 
много пута у току године. Печурке се углавном појављују у близини ино-
кулираног места и на спољашњој страни дебла. Ако се култура печурака 
налази у одговарајућем окружењу, она практично неће захтевати више 
никакву негу, осим одржавања влажности. Може остати на истом месту 
и неће захтевати практично никакву заштиту преко зиме. 

Буковача (Pleurotus ostreatus)



УЗГОЈ ПЕЧУРАКА

185

Мицелијум ураста у тло

Култура: 
Дебла су сад распоређена на већој удаљености, 
што даје више места за раст плодоносних тела. 
Колонизована дебла су укопана у земљу до 
трећине своје дужине. То гљиви омогућава да 
узима додатне хранљиве материје и влагу из 
тла. 

Дебла у фази колонизације

Чување: Слој лишћа и џакова од јуте обезбеђује 
оптималне услове током осетљиве фазе 
колонизације. Дебла се међутим могу и укопати 
у земљу на будућим сталним локацијама одмах 
након инокулације 
(као и дебла која су 
већ колонизована), 
али ће онда фаза 
колонизације можда 
дуже трајати. 

Воћка пружа хладовину

Узгајање печурака на дрвету
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Напомене

Уколико, после пар година, још увек нема рода а мицелијум није до-
бро прорастао дебло, то значи да нису оптимални услови за раст плодо-
носних тела. „Успавана“ дебла се ипак могу активирати потапањем на не-
колико сати и ударањем о њих чекићем или каменом. Влага и дрмусање 
стимулише раст плодоносних тела. Овим методом се углавном постиже 
жељени ефекат. Открио сам тај феномен када сам почео да узгајам пе-
чурке и неки од мојих „засада“ нису успели. Након што сам чекао неко 
време, одлучио сам да их се некако ослободим. Она дебла која сам сма-
трао бескорисним ставио сам на трактор, однео их до мочваре и све их 
исто варио у плитку воду близу обале. Желео сам да бар послуже као 
скро виште за рибљу млађ и ракове. Такође су и плићак мочваре чинила 
привлачнијим. Када сам се после неколико недеља вратио скоро сва де-
бла су била прекривена буковачама. Једва сам поверовао својим очима а 
онда сам покушао да пронађем узрок „васкрсења“ својих култура. Шта се 
догодило? Дебла су била као успавана услед мањка влаге. Путовање на 
трактору по џомбастом путу и потапање у воду није их само добро про-
тресло, већ их је и заситило водом. Поред тога, ваздух у удолини око 
мочваре је, због испаравања, природно много влажнији. Сви ови чинио-
ци заједнички су довели до тог неочекиваног успеха.

Још један уобичајен проблем су животиње. Људи нису једина ство-
рења која воле да једу печурке. И животиње их воле. На Краметерхофу 
шпански пуж голаћ (Arion vulgaris), који није аутохтона врста, посебно 
воли да једе печурке. Пужеви голаћи и обични пужеви могу да нанесу 
много штете. Таква штета се често ни не открије, јер после њих никад 
не остане ни једна печурка. На Краметерхофу немамо проблеме са тим 
штеточинама јер нам много помажу свиње, патке и жабе. Ти помоћни-
ци смањују број пужева голаћа и пужева на безопасну меру. Уколико не-
мате на располагању такве помоћнике, увек постоје одавно утврђена до-
маћа противсредства. Једно од таквих средстава је ограђивање културе 
заштитним прстеном који ћете направити од дрвеног пепела, пиљевине 
и гашеног креча. Важно је да та мешавина увек буде сува, тако да пред-
ставља непрелазну баријеру. Друга могућност је уздужна хрпа свеже по-
кошене траве која се опет мора одржавати влажном. Она ће привући пу-
жеве голаће и пужеве као примамљиво окружење за полагање јаја. Након 
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неколико дана, преврните траву и оставите јаја на сунцу. Овај метод дра-
стично смањује бројност младих пужева, јер ће се јаја исушити, а осим 
тога она су и осетљива на ултраљубичасто зрачење. Даља обавештења о 
пужевима голаћима и пужевима могу се пронаћи у одељку „Помоћници 
у врту“. 

УЗГОЈ ПЕЧУРАКА НА СЛАМИ

У данашње време слама је често производни вишак. У областима у 
којима се узгајају житарице на пољима се пречесто могу видети огромне 
хрпе сламе остављене да тамо иструли. Међутим, та „сувишна“ биомаса 
се може добро искористити. На пример, слама може да се употреби као 
грађевински материјал за зграде од сушених цигала. Може да се упо-
треби и за настирање, а такође је и идеални супстрат за узгој печурака. 
Многи килограми печурака се са мало труда могу убрати само са једне 
мале бале сламе. Печурке опет помажу да се за кратко време иначе спо-
ро распадајућа слама претвори у одличан хумус. Тако, видимо да много 
тих такозваних отпадака заправо представља неискоришћене ресурсе 
који се у будућности могу искористити. У функционалном пољопри-
вредном систему нема отпада, све се може вратити у природни циклус. 
Одрживост је ту највиши приоритет. Са минималним радом, узгајање 
печурака на слами пољопривредницима може постати уносан додатни 
извор прихода.Такође, могу се лако гајити и у малом врту, за личну по-
трошњу.

Печурке које се гаје на слами

За гајење на слами су погодне све већ поменуте буковаче (Pleurotus 
sp.). Још једна врста печурака која се веома добро може узгајати на сла-
ми је сламнатица (краљевска строфарија) (Stropharia rugosoannulata). Из 
даљине те печурке личе на вргање. То је одлична јестива печурка и мо-
же да се гаји без икакаквих потешкоћа. За раст плодоносних тела захте-
ва температуру од преко +10оС. Захтева и много мању влажност ваздуха 
него буковаче, што чини да сламнатица изискује нешто мање посла око 
одржавања.
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Супстрат

У принципу, за узгајање се може употребити било која врста сламе. 
Постоји, међутим, неколико основних захтева које супстрат мора испу-
нити. Посебно је важно да супстрат буде здрав и у добором стању. Као 
што сам претходно поменуо у вези са узгојем на дрвету, култивисане 

Истрошена бала.

Слама се може употребити 
за настирање.

Здрав мицелијум 
за инокулацију 
нових бала.

Свеже инокулирана бала сламе. 
Мицелијум почиње да се шири.

Бале или снопови сламе могу 
се поново инокулирати.

Циклус гајења печурака на слами 
– пример одрживе земљорадње

Производи за кухињу.

Кукуруз са пасуљем/грашком. 
Слама добијена од ове 
комбинације је такође веома 
погодна за узгој печурака.

Житарице у 
полукултури 
са пратећим 
културама.

Бала сламе са печуркама.

Семе клија без супарника, јер остали 
изданци труну под настртим слојем.
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печурке су веома осетљиве на компетицију. Слама која је већ контами-
нирана другим гљивама није погодна и не може се користити за узгајње. 
Здрава слама се може препознати одмах без икаквог специјалистичког 
знања; она треба да има природну златно жуту боју и да нема никакве 
мрље или затамњења и не сме да мирише на плесан. 

Најлакше је радити са маленим сабијеним балама сламе јер се оне мо-
гу лако преносити када су влажне. За мене, од суштинске важности је да 
слама потиче са органских имања. Ако се ја питам, конвенционално уз-
гојена слама није погодна јер може бити да је третирана или контамини-
рана хербицидима, инсектицидима, фунгицидима, хемијским ђубириви-
ма и другим хемикалијама као што су регулатори раста. Из тог разлога, 
треба да користите сламу која је огрански узгојена. 

Поред тога, слама представља главни извор хранљивих материја за 
гљи ве, које ће усвојити и задржати све пристуне штетне материје. То 
је још један разлог зашто конвенционално гајена слама није погодна за 
производњу хране. Коначно, изгледи за успех културе ове врсте су мно-
го мањи са неорганском сламом јер је обично третирана фунгицидима. 
Фунгициди се користе за сузбијање гљивица. Логично, супстрат трети-
ран на тај начин није идеалан за гајење печурака. Незнатно виша цена 
коју ћете платити за органски узгојену сламу у сваком случају се исплати. 

Пошто ове печурке (сапрофите), као што сам већ поменуо, разграђују 
органске материје, слама није једина расположива опција. Оне се та-
кође могу гајити и на трсци, уситњеном вртном отпаду, и на много дру-
гих супстрата. Међутим, ови алтернативни супстрати нису лаки за рад, и 
биће потребно мало експериментисања с времена на време да се добије 
прави састав за успешни урод. 

„Засејавање“ печурака

И културе на слами се могу инокулирати мицелијумом на супстра-
ту или чепу. За шта ћете се определити, зависи од вашег личног укуса. 
Захтеви у погледу квалитета мицелијума су исти као и за печурке које се 
узгајају на дрвету. И ширење мицелијума се одвија на исти начин. Међу-
тим, постоји још један метод за продужење живота културе на слами. У 
том циљу ја узимам мало мицелијума са здраве, добро прожете бале, и 
уносим га у нову балу. Мицелијум ће се за кратко време са тог дела сламе 
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проширити на нову свежу балу. На тај начин штедим себи не само труд 
да сваке године купујем нови мицелијум, већ и посао око инокулације. 

Формирање и одржавање културе

Један од најважнијих критеријума за успех културе је да супстрат има 
довољно висок садржај влаге, и зато се слама, која је у почетку била су-
ва, мора темељно натопити водом. Да бих то постигао, остављам сламу 
да неколико дана лежи у резервоару са водом. Потпуно потапање бала не 
само да ми помаже да постигнем потребну влажност, већ у тим услови-
ма бале почну и помало да ферментишу, а то мицелијуму олакшава коло-
низацију. Потом извадим бале и оставим их на сувом један дан како би 
се оцедио вишак воде. Када је и то готово, слама испуњава све захтеве за 
инокулацију. Тада се бале односе на место узгоја. Као и кад су у питању 
дебла, то треба да је место са пуно сенке. 

На Краметерхофу за намакање сламе користим своја језерца. Онда 
културе печурака смештам на обале. Тиме штедим себи преношење с ме-
ста на место, а велико испаравање са оближње водене површине обез-
беђује оптималну влажност ваздуха. Осим тога, ту је лакше заливати 
културу током сушног периода. 

Када размештате бале треба између њих да оставите довољно места 
јер ће печурке обрасти целу балу. Сада је време да инокулирате бале. 
Уколико користите мицелијум на супстрату, треба да у балама штапом 
направите известан број рупа. Те рупе треба да продру бар до средине 
бале. Сада напуните те рупе мицелијумом и затворите их тако што ће-
те поново гурнути сламу да се састави. Уколико користите мицелијум на 
чепу или клину, треба да их нагурате у сламу у равномерном распореду. 
Чепови такође треба да се угурају све до средишта бале. 

Код оба ова метода важно је да употребите много мицелијума, јер је 
за колонизацију потребна велика количина равномерно распоређеног 
мицелијума. Што бржа колонизација, утолико мање изгледа да ће друге 
гљивице контаминирати културу. У једној бали сламе вршим инокула-
цију на отприлике осам до десет места. Као што сам већ поменуо, време 
које је потребно да се обави колонизација у многоме зависи од темпера-
туре. Оптимална температура за раст мицелијума печурака које расту на 
слами је мало изнад 20оС. Уколико се културе инокулирају у пролеће или 
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почетком лета, можете очекивати род за око три месеца. С друге стра-
не, културе инокулиране у јесен неће донети род пре следећег пролећа. 
Слама добро прожета мицелијумом није осетљива на мраз. Можете ла-
ко препознати такве бале по белом мицелијуму пријатног мириса који је 
прорастао сламу. Такође треба да водите рачуна да културама инокули-
раним ујесен оставите довољно времена за колонизацију. 

Кулутуре на слами захтевају још мало додатног одржавања. Треба само 
да редовно проверавате да ли су бале довољно влажне. Није проблем уко-
лико се слама осуши неколико центиметара по површини, ако јој је среди-
ште још увек влажно. Често људи у доброј намери превише навлаже бале. 
Иако мицелијум захтева влагу, ипак је осетљив на дуготрајну влагу. Уколи-
ко ће бале бити остављене напољу, изложене елементима, могу се за време 
јаких или дуготрајних киша нечим прекрити. Ја своје културе на слами др-
жим напољу током целе године, без икакве заштите од времена. Наравно, 
бале се преко зиме могу заштитити тако што ће се прекрити грањем. 

Принос се обично појављује у фазама, под условом да су влажност ва-
здуха и температура довољно високи за врсту печурака која је у питању. 
Из тог разлога, принос кулутуре зависи не само од величине супстрата, 
већ и од чинилаца које диктира окружење. Културе на слами имају жи-
вотни век од једне до две године. После тога бале бивају истрошене и мо-
гу се користити као ђубриво или за настирање у врту.

Напомене

Истрошене бале су одличан настирач, а такође се у врту могу употре-
бити и као органско ђубриво. Ако се то учини, није неуобичајено да се 
печурке изненада појаве у повртњаку. 

Сламнатица на бали сламе у другој години. 
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УЗГОЈ ДИВЉИХ ПЕЧУРАКА

Током низа година много пута сам са великим успехом покушао да 
проширим и створим културе вргања (Boletus edulis), лисичарки (Cantha-
rellus cibarius), брезовог вргања (Leccinum scabrum) и бројних других вр-
ста печурака. Те печурке живе у симбиози са шумским дрвећем. Да би 
се узгајале, потребно је да им се пружи погодна локација и симбиотски 
партнер. На Краметерхофу то се увек дешава у мешаној култури, јер се 
различите врсте дрвећа међусобно надопуњују не само с еколошке тач-
ке гледишта, већ и у погледу култивације печурака. Смрче (Picea abies) 
су заправо важан симбиотски партнер за вргање и лисичарке на Краме-
терхофу, али се обично веома мало тих печурака може наћи у монокул-
тури смрче. Мешовита шума није само стабилнија, у њој је бољи и са-
став хумуса. Иглице четинара и саме веома тешко труну и, на дуге стазе, 
повећавају киселост земљишта. Чак је и 
ра внотежа воде у мешовитим шумама 
боља, а то опет игра значајну улогу за до-
бар раст печурака. 

Много је чинилаца одговорних за ус-
пеш  ну кулутуру. Да би се они испунили, 
потребно је пажљиво посматрање при-
родних циклуса. То значи да узгој тих пе-
чурака до данас није комерцијално одр-
жив. 

Волео бих да објасним свој метод уз-
гоја дивљих печурака користећи као 
пример брезов вргањ. Прво створим од-
говарајуће окружење за узгој. Да бих то 
учинио, могу да посадим брезе на тера-
си. Након тога, убацујем мицелијум у зе-
мљиште између младог дрвећа. Добијање 
мицелијума је нешто теже. За то ми је по-
требна површина на којој брезов вргањ 
већ расте. Да бих добио свеж мицелијум, 
као супстрат користим своју мешавину 
и полажем је око израслих плодоносних Брезов вргањ (Leccinum scabrum) унесен на 

једно острво заједно са брезама.

Супстрат од пиљевине око брезовог 
вргања (Leccinum scabrum).
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тела. Тај супстрат се састоји од шумске земље и пиљевине намочене у 
течно ђубриво начињено од различитих симбиотских биљака. 

Полажем супстрат када се појави прва печурка и остављам га тамо то-
ком целе сезоне раста. Повремено проверавам да видим да ли га је мице-
лијум прорастао: пажљивим прегледом супстрата у њему се могу уочити 
фине беле нити мицелијума. Супстрат се сада може унети на различи-
те дубине земљишта око бреза посађених у пролеће или око брезових 
пањева који су још увек живи и терају изданке. Такође је могуће пажљи-
во положити супстрат директно у рупу приликом садње дрвета. Уколико 
се ово уради како треба и ако су уз то и услови повољни, плодна тела се 
могу појавити већ следеће године.

Још један веома добар и једноставан начин да размножите печурке је 
да сакупите зрела плодна тела (са зрелим спорама) и да их ставите у рет-
ко ткани џак (џак од јуте или џак за лук) који ћете потом окачити негде 
да се суши. Важно је да то буде на месту са промајом, тако да печурке мо-
гу да се осуше како треба. Кад буду суве, узмимам тај џак, шетам по пар-
цели где желим да „засејем“ печурке и лако ударам штапом по џаку. Спо-
ре испадају из њега и падају на земљу. Где год буду нашле погодно место, 
оне ће проклијати, развиће се нове печурке. Док ово радите треба да во-
дите рачуна о правцу ветра, јер ћете иначе убрзо стајати у фином облаку 
од спора печурка. Такође можете и да окачите џак на грану дрвета где ће 
бити заштићен од кише. За то је најбоља смрча са широким и густим гра-
нама која расте на некој узвишици. Гране штите џак с печуркама од ки-
ше, а уздигнут положај омогућава да ветар разнесе споре по целој око-
лини. Уколико направите неку једноставну направу за ударање по џаку, 
онда вам више не преостаје никакв посао. Посао ће добро оба вити ме-
тална плоча која ће „хватати ветар“ и о њу окачена дрвена летви ца која ће 
ударати по џаку. Ветар ће гурати дрво које ће ударати џак са печуркама из 
кога ће испадати споре које ће опет ветар разносити. Овим методом лако 
могу да повећам број печурака на својој земљи. То такође значи да на Кра-
метерхофу често налазимо печурке на најнеуобичајени јим местима. 

Могуће је много тога урадити у вези са гајењем дивљих печурака, и 
има много тога што још није истражено. Експериментисање је увек нај-
важнија ствар. Чим почнете да радите у овој области и да испробава-
те нешто ново, почећете да разумевате узрочне везе. По мом искуству, 
нећете морати дуго да чекате на прве успехе.
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Расејавање 
спора

Ветар

Блага узвишица омогућује 
широко распростирање спора.

Број печурака у околини може се 
лако увећати овим методом.

Споре

Џак је окачен на дрво где 
ће бити заклоњен од кише.
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Метод брања печурака који се препоручује у медијима је по мом ми-
шљењу потпуно погрешан. По њему, печурке треба одсећи (дршка се од-
страни), очистити и преостали део узети. Кад водим туре, људи ме ре-
довно питају да ли је то најбољи начин. Као одговор, морам да објасним 
неке основне чињенице о брању печурака: ми сакупљамо и једемо недо-
зрела плодна тела гљиве јер су зрела нејестива. Тако се, због тих погреш-
них информација у медијима, недозреле печурке одсецају, а један њи-
хов део се оставља да трули. Плесни се веома лако шире по областима на 
којима је гљива оштећена приликом брања. За годину или две цео мице-
лијум ће бити контаминиран и оштећен, и печурке ће нестати. 

Тај ефекат сам први пут уочио још у младости када сам гајио разне вр-
сте култивисаних печурака као што су мастиљавка и шампињони. Било 
би то исто као када бих из бурета пуног јабука узео једну јабуку, огулио је 
и кору убацио назад у буре. Гљивице ће се раширити и све јабуке ће по-
чети да труле. Иако готово сви ово знају, многи људи не престају да ми-
сле погрешно кад беру печурке и тако уништавају многа добра места с 
печуркама а да тога нису свесни. Прихватљиво би било да се печурке јед-
ноставно наберу и очисте код куће. Уколико је апсолутно неопходно да 
се одсеку, треба сећи што је ближе земљи. Тада оштећену површину тре-
ба покрити шумском земљом, тако да гљива може сама да се зацели. Ми-
целијум ће устукнути и, под добрим условима, брзо ће на њему израсти 
нова плодна тела. Погрешна информација о брању печурака се шири та-
ко упорно да добијам утисак да постоји намера да се потисну дивље пе-
чурке, како би их могле заменити увезене култивисане печурке.
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КУХИЊСКИ ВРТ

Некада су најлепше површине покрај кућа намењиване за узгој биља-
ка које се користе у кухињи. У таквим вртовима пољопривредници 

су узгајали драгоцено воће, поврће, лековито и зачинско биље, које је тре-
бало да им буде увек при руци, одмах крај кућног прага. Сврха кухињског 
врта није била само узгајање намирница; он је служио и као апотека која је 
расла уз кућу, а то је било веома важно за здравље породице. Још као мала 
деца почели смо да прихватамо те вртове као важан део свог живота. По-
сматрали смо родитеље како раде у њима и могли смо да стекнемо искуст-
во о гајењу многих разнобојних, мирисних и укусних биљака. 

Још увек могу да се сетим радости коју сам осетио кад сам у башти иш-
чупао своју прву малецну шаргарепу и ротквице. Мајка ме је изгрдила, јер 
је поврће било још увек премалено да би се вадило, али ја једноставно ни-
сам могао да одолим. Биле су тако укусне да сам их ипак помало крадуц-
као из баште. Као деца, увек смо били срећни када смо радили у врту, јер 
је у њему имало толико тога да се види: било је свих врста инсеката, од 
ухолажа и бубамара до лептирова, пчела и бумбара. Врт је био пун зујећих 
створења која су летела наоколо, биљке су дивно мирисале, а увек смо мо-
гли наћи и нешто за јело. Сматрали смо га толико занимљивим да смо увек 
одлазили тамо у нади да ћемо открити нешто ново. Када се сада, после 
много времена, сетим тога, схватам да је најважније било то што смо, на 
неки начин, одрасли уз биљке, и да смо лично могли да искусимо како све 
расте и напредује. Дани су обично били прекратки и често је падао мрак 
пре него што бисмо окончали своје истраживање у врту. На тим експеди-
цијама кроз наш Gachtl, а тако се баште називају у области Лунгау, научи-
ли смо и како се свака од биљака узгаја и где која најбоље расте. Одрасли 
смо са природом око себе а учили смо кроз игру. Могли смо да посматра-
мо како све расте, цвета, и уз то и дивно мирише, а такође и да видимо ка-
ко се од тога може при редити добра храна. Били су то врто ви за срце и 

ВРТОВИ
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душу, и за здравље читаве породице. 
У садашње време такав кухињски врт 
се обично на зи ва „лековита баш та“. 
Услед све веће употребе механиза-
ције, многи земљорадници су почели 
да површине око својих сеоских кућа 
претварају у паркиралишта и гараже, 
или да око кућа праве путеве. Од пе-

десетих и шездесетих година прошлог века та тенденција је толико узна-
предовала да су многи фармери чак порушили своје старе силосе за жито 
и остала постојећа спремишта. Старе фуруне за печење хлеба које су се не-
када градиле напољу уступиле су место асфалтираним паркиралиштима. 
На жалост, нестали су и многи кухињски вртови. Веома мало људи је има-
ло воље да настави са радом потребним за одржавање сопственог врта. На 
срећу, данас људи почињу да размишљају другачије. Многи су поново по-
стали свесни чињенице да квалитет и укус код куће гајеног органског про-
извода далеко надмашују каквоћу хране из супермаркета. 

У ова ужурбана времена када тако много људи нервозно жури кроз 
живот, све више и више их ће открити да радом у врту могу опуштајуће 
уравнотежити своју радну рутину. За многе људе сопствена мала башта 
је једина прилика да дођу у непосредни додир са природом. Срећом, у 
вртове се враћају и лековите и зачинске биљке. Научно су доказана ис-
цељујућа дејства многих лековитих биљака и оне се користе у савреме-
ној комплементарној медицини. Овакав развој током последњих неколи-
ко година пружа ми наду да ће се ускоро још више људи заинтересовати 
за природу и поново се осетити њеним делом, уместо да верују како могу 
да је контролишу. Стварање сопственог врта је прави почетак тог пута. 

Врт се налазио одмах уз зид са источне стране 
Краметерхофа
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СЕЋАЊА НА НАШ GACHTL 

Наш Gachtl се налазио одмах уз источну страну куће, и тамо је остао све 
до данас. Био је ограђен дрвеном оградом а у њему су расли грмови разног 
бобичастог воћа. Сећам се црвених, црних и белих рибизли уз ограду и ја-
года које су се пружале све до зида куће. Један жбун огрозда и жбун два-
пут цватућих ружа које су уз то и интензивно слатко мирисале су били на 
најсунчанијем делу баште. То је за њих било најбоље место јер се гљивице 
воле насељавати на њиховим грмовима, а влага, која се дуже задржава у 
сенци погодује развоју плесни. На сувим и каменитим местима гајили смо 
мајчину душицу, лаванду и жалфију. На местима богатим хранљивим са-
стојцима садили смо нану, матичњак, рудбекију, срдачац и селен, који су 
добро успевали и у делимичној сенци. Међу њима расле су и отровне ле-
ковите биљке као што су једић и напрстак, који су мамили око својим изу-
зетно лепим цветовима. Мајка нам је непрестано понављала: „Не смете ни 
да дирате ни да једете ове биљке, отровне су.“ Данас се у вртовима ретко 
срећу отровне биљке. Можда зато што се људи плаше да би деца, кад оста-
ну без надзора, могла да их поједу и тако се отрују. Када сам одрастао, у 
разним експериментима сам открио да отровне биљке имају важну улогу у 
међудејствима природног света. Сада сам убеђен у то да оне дају значајан 
допринос здрављу земљишта. Разнолика исхрана је по мом мишљењу не-
вероватно значајна за развој организама који живе у земљи. Ипак, киш-
на глиста не може да оде код ветеринара. Обичне и 
лековите биљке које су доступне животињама – ма 
како да су оне мале – требало би да у што већој ме-
ри буду разнолике. Такође сматрам да је за децу ве-
ома важно да науче понешто о лековитим и отров-
ним својствима биљака - ствари које чују и науче 

Селен (Levisticum offi  cinale) расте у делимичној сенци, на дубоком 
земљишту. Само једна биљка може да подмири потребе четворочлане 

породице. Ова популарна лековита и зачинска биљка омета раст 
суседних биљака и енергично се шири, па је најбоље да се засади на 

осами, у засебном углу баште.



СЕП ХОЛЦЕРОВА ПЕРМАКУЛТУРА

200

на њих остављају утисак и утичу на то како ће се односити према природи 
у каснијем животу. 

Са леве и десне стране ограде врта расле су јестиве биљке које је мајка 
највише користила: селен, влашац, празилук, лук и бели лук. Ту су сађе-
ни јер их је требало лако и брзо дохватити - она није имала много време-
на за кување. Природно, морала је да одлази на рад у пољу, а и да брине 
о стоци. Често је посао да брзо оде до баште и убере влашац или друго 
биље пребацивала на нас децу – супа је често већ била на столу и сви су 
прилазили да једу. 

На сунчаној страни баште биле су леје са поврћем попут пасуља и 
грашка. Када је земља бивала већ довољно топла сејали смо боранију – 
то је обично било тек половином маја, због надморске висине (Краме-
терхоф лежи на висини од 1300m). Мајка је између редова сејала зелену 
салату да заштити боранију, јер је она веома осетљива на хладноћу. Сала-
та не представља никакву конкуренцију за боранију и пасуљ. Осим ње, 
као пратећи усеви веома су погодни и ротквице и шаргарепа. У другим 
осунчаним и нађубреним лејама узгајали смо келерабу, купус, репу, рот-
квице и броколи. Ту су се увек, као међукулутуре, налазиле салате: зеле-
на салата „путерица“, летња салата („ајсберг“) и зимске салате (крецава 
салата и ендивија). Међутим, мајка је увек першун држала подаље од са-
лате: „Он не иде уз њих,“ говорила је.  

Уз кућни зид расла је младица шљиве бардаклије (Prunus domestica subsp. 
insititia) коју нисмо орезивали. Воћка није била калемљена, што значи да 
биљке никле из њених коштица израсту у ново дрвеће које даје исти плод 

Различите врсте зелене салате добар су извор 
витамина од пролећа до зиме.

Мајчина душица која мирише на лимун (Thymus ci-
triodorus) развија интензиван мирис и укус на сувој, 
каменитој или песковитој подлози.
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као и дрво родитељ. Квалитет таквог воћа је изврстан, наша шљива је била 
веома ароматична а узревала је крајем септембра и почетком октобра. 

Површине око ограде и у врту (осунчано, сеновито, суво или влажно 
земљиште) уступане су биљкама којима су најбоље одговарале. То је, без 
сумње, рецепт за успех у свакој башти, јер биљке посађене на правим ме-
стима лепо напредују и нису подложне болестима. Такође, на локацијама 
којима су природно прилагођене оне развијају највећи садржај хранљи-
вих састојака (есенцијалних уља, горких супстанци). На пример, уколико 
посадите мајчину душицу на место које одговара њеном природном ста-
ништу, т.ј. на топлом и сувом месту (песковитом или каменитом), онда 
она неће расти тако високо као у доброј баштенској земљи, али ће имати 
интензивнији укус, што значи да ће се у њој повећати садржај хранљи-
вих материја. Мада ће мајчина душица култивисана на добром баштен-
ском земљишту порасти чак 30cm у висину, ту ће бити сва издужена и 
танана и неће много мирисати. Таква вретенаста мајчина душица неће 
поседовати онаква лековита својства каква од ње многи људи очекују. 
Поред мајчине душице узгајали смо жалфију и лаванду. Била је то свака-
ко импресивна мешавина мириса за тако малу површину!

АПОТЕКА НА КУЋНОМ ПРАГУ

Широк избор лековитог биља претварао је кухињске вртове у неопхо-
дан извор вредних лекова за свако сеоско имање. То је било веома кори-
сно, јер је често бивало тешко доћи до доктора и бабица којима је опет 
требало пуно времена да стигну. Сељаци су осим тога и сами себе пре-
испитивали да ли им је доктор уопште потребан, јер често нису себи мо-
гли лако да приуште тај „луксуз“. Тако је у сваком кухињском врту расла 
устаљена мешавина лековитог биља које би могло затребати. Сва сеоска 
домаћинства су имала сопствене рецепте за лековите мелеме, креме, тин-
ктуре, облоге и чајеве. Ти рецепти су се преносили са колена на колено, 
углавном у оквиру породице, и стално су били усавршавани. То је раз-
лог што су се лековита средства од домаћинства до домаћинства толико 
разликовала. Ако су у домаћинству живели људи са неким специфичним 
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обољењем – као што је неко које захтева трајно лечење – онда су домаћи-
це и то узимале у обзир приликом избора лековитог биља. 

Када би се неко у нашој породици разболео, прва ствар коју је мајка 
радила била је да оде у башту. За сваку бољку знала је биљку коју је кори-
стила на много различитих начина. Кувала је чај од од нане, матичњака и 
белог слеза (Althаea offi  cinalis) и кашаљ би нестао. Одонда па до сада сми-
рујуће дејство белог слеза на упаљено грло, промуклост и суви кашаљ је 
темељно истражено и научно потврђено. 

Све те биљке нисмо употребљавали само за акутне болести, као лек, ко-
ристили смо их и за кување. Мајка је у многа јела додавала више или мање 
лековитих биљака (селен, мајчину душицу, бели лук и т.д.) зависно од уку-
са и здравственог стања породице. Многе од тих биљака данас су познате 
само као зачинске. Сада се углавном употребљавају без знања о томе да су 
то и веома важне лековите биљке. Селен, на пример, изазива апетит, по-
бољшава варење и има диуретично дејство. Исецкана свежа мајчина ду-
шица делује антибактеријски, а њено својство да уређује варење заправо 
значи да јела, посебно она са месом и кобасицама, чини лакшим за варење. 
Можда управо због тога укус мајчине душице тако добро употпуњава та 
јела? Свеже насечен бели лук убија бактерије и гљивице. Његова редовна 
употреба чак може снизити ниво холестерола у крви. И коначно, то је од-
лична лековита биљка која спречава тромбозу, јер заправо помаже спреча-
вање згрушавања крви. Антигљивично дејство белог лука може помоћи и 
у заштити других биљкака: чај од белог лука (кратко прокувајте неколико 
здробљених ченова и оставите све да одстоји један дан) може бити веома 
делотворан против свих врста гљивичних обољења (т.ј. плесни), а и биљне 
ваши избегавају његов љуткасти мирис. 

Црвена ехинацеа (Echinacea purpurea) није само 
лепа за гледање, то је важна лековита биљка. 
Она јача имуни систем и зато се користи код 
прехлада и за лечење рана.
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Лековите биљке су се користиле и за лечење болесних животиња на се-
оском имању. На пример, на практично сваком имању сељаци су правили 
своју маст од невена. Она зацељује сваку врсту повреде тако што убрзава 
зарастање ране и стишава упале. Често је са успехом коришћена за лечење 
упале вимена крава, коза и оваца. Од невена је прављен и чај који се кори-
стио за чишћење рана. Још онда сам открио да невен има и благотворан 
утицај на земљиште: његов корен лучи супстанце које одвраћа нематоде, 
које (када их има у великом броју) могу бити веома штетне по усеве. Из тог 
разлога и даље сејем те делотворне а уз то и веома лепе лековите биљке на 
различитим местима – најбоље на дубоком и влажном земљишту – и у је-
сен сакупљам њихово увијено семе за сетву следеће године. 

Валеријана је још један пример. Добро су позната њена опуштајућа 
свој ства. Чај од валеријане се у ветерини користио за лечење срдобоље 
и грчева. Не примењује се једино на мачкама, јер су оне веома осетљиве 
на валеријану. И камилица, која има умирујуће дејство – стишава грчеве 
и надутост због вишка гасова у цревима, не помаже само људима са про-
блемима у варењу, већ и коњима, псима и кокошкама. 

Многе лековите биљке које смо употребљавали расле су и ван баште, уз 
путеве, на пољима и падинама. Пелин, дивизма, гавез, росопас, коприва, 
вирак, подбел, маслачак, срчењак, здравац и цикорија само су неке од њих. 

Због неупадљивог изгледа тешко је препознати да су оне заправо нешто 
веома посебно. Данас су њихова лековита својства готово заборављена!

Лековити приправци од гајеног и дивљег биља још увек су били у ши-
рокој употреби 40-тих и 50-тих година прошлог века. После тога, чак и на 
удаљеним сеоским домаћинствима људи су почели да прихватају брзодеј-
ствујуће и на први поглед делотворне пилуле и да њима замењују лековито 
биље. На срећу, након што је много људи морало да се бори са споредним, 
непожељним дејствима тих пилула, а неки су морали и да узимају нове та-
блете да би савладали споредна дејства првих таблета – сада почињемо да 
се присећамо тог старог знања преношеног из поколења у поколење. На 
жалост, током година многи рецепти су бесповратно изгубљени. Када сам 
ја растао, познавао сам многе практичаре природне медицине. Када смо 
као деца имали кашаљ или болове у стомаку мајка је често узимала облоге 
и мелеме од наше баке која је живела у Сауерфелду близу Тамсвега. Обло-
га је мешавина начињена од природних састојака која се нанесе на папир 
за печење (или нешто слично) и потом привије на груди или леђа болесне 
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особе. Посебно је била делотворна „планинска облога“. Она се користила 
да би се брзо ублажио хрипави кашаљ или прехлада. Сељаци су је прави-
ли од цветних латица различитог лековитог биља, од којих је највише би-
ло латица божура или „планинске руже“ (са црвеним цветом). Тај мелем је 
имао тако интензиван и пријатан мирис да се ми деца никада нисмо буни-
ли када су нас њиме мазали или када су нам га стављали као облогу. Међу-
тим, понашали смо се много друкчије када су на нама примењивали други 
делотворни метод: привијање печеног црног лука, белог лука или рена. То 
се мешало са машћу или лојем и наносило на топло платно. Лековита свој-
ства тих метода била су задивљујућа. 

Многи сељани су правили и мелеме за „извлачење болести“. За њихо-
ву израду користили су смолу дрвећа, другим речима, течну срж четина-
ра. Мешали су је са различитим лековитим биљкама и од тога правили 
облоге. Сећам се да је ефекат тог извлачећег мелема често бивао толи-
ко јак да је папир са њим морао бити уклоњен јер је осећај био неподно-
шљив. Дејствовао је тако моћно да је могао за веома кратко време да из-
лечи упале и гнојне ране.

Коначно, људи су правили и коштани мелем од правих костију. За ње-
га су целе године у посебно припремљеним сандуцима чували кости пре-
живара и свиња. На тим сандуцима била је вентилациона решетка ка-
ко би ваздух слободно струјао тако да се кости могу сушити; решетка је 
уз то спречавала да у сандук не навале мишеви. Кости су биле димљене, 
јер се месо углавном сушило ради чувања. У касну јесен долазио је човек 
који прави коштани мелем (Beinsalbenbrennermandl, дословце: човек који 
пече коштани мелем). То је обично био неки пензионисани сељанин, др-
восеча или пастир, који је у јесен свог живота зарађивао још по неколи-
ко шилинга правећи тај коштани мелем. Ми деца смо се увек радовали 
када је тај човек долазио јер нам је приповедао многе догодовштине из 
свог живота. Помагали смо да се истуцају кости тако да могу да стану у 
ливене гвоздене лонце. Користили смо два ливена гвоздена лонца од по 
десет литара. Уситњене кости би ставили у један од тих лонаца који смо 
одозго поклапали жичаном решетком. У други лонац, који је био исте ве-
личине, сипали смо шољу воде (четврт литра). Тај лонац смо на месту 
удаљеном од куће закопавали у мокру земљу обраслу маховином. Лонац 
је укопаван у усправном положају, тако да му горња ивица буде у равни 
са површином земље. Први лонац са костима смо постављали наопачке, 



ВРТОВИ

205

са решетком окренутом надоле, тачно изнад другог који је био закопан 
у земљи. Решетка је требало само да задржи кости да не испадну у доњи 
лонац. Онда бисмо облепили простор између два лонца глином и влаж-
ном земљом. Након тога је Вrennermandl, човек који справља мелем, по-
стављао дрва преко поклопљених лонаца и палио ватру. За ово је било 
потребно искуство, јер није смело да буде ни превише ни премало то-
плоте: морало је бити тачно онолико колико је потребно. Природно, ми 
деца смо желели да ставимо више дрва на ватру, како би била што је мо-
гуће већа. Ако бисмо то покушали, лупио би нас по прстима неком гра-
ном и објаснио нам зашто не смемо то да радимо. Као што сам већ поме-
нуо, требало је да се одржава одређена температура како би се масноћа 
из костију цедила не упаливши се од превелике врелине. Веома је вођено 
рачуна и о томе да облепљени спој остане нетакнут и влажан. Ако би се 
он оштетио, варнице би могле да доспеју у уље које се у лонцима пушило 
и да изазове експлозију. На крају читавог процеса, у доњем лонцу се до-
бијала лепљива смеђа маса док су у горњем лонцу остајале само светло-
сиве љуспе од искоришћених костију. 

Прављење 
коштаног мелема

Влажном иловачом и 
маховином облепљивао 
се састав између лонаца 
како би се њихов садржај 
сачувао од врелине ватре.

Ватра мора да се пажљиво 
одржава како би се делови 
костију у горњем лонцу 
полако топили.

Лепљиви мелем 
сакупља се у доњем 
лонцу. 



СЕП ХОЛЦЕРОВА ПЕРМАКУЛТУРА

206

Тим коштаним мелемом смо лечили повређене домаће животиње. На-
пример, људи који су долазили да штроје свиње обично су са собом има-
ли овакав мелем. Због оштрог мириса, сличног минералној нафти или 
дрвеном угљу, ретко се користио на људима. Током лета смо разводњава-
ли тај мелем, умакали крпе у њега и тиме у време жетве и косидбе трља-
ли вучну стоку како би је заштитили од мува и обада. То је веома добро 
штитило животиње, тако да смо могли да радимо без застоја. 

Експериментисањем сам открио и друге могуће примене овог произ-
вода: он се може употребити за спречавање дивљих животиња да гуле 
кору са стабала у шумској култури, или за заштиту воћки, да их глодари 
не гризу. Ово лековито средство дрвећу пружа одличну заштиту током 
много година. Коштани мелем се може мешати са ланеним уљем, свежом 
крављом балегом, гашеним кречом и веома финим кварцним песком све 
док не добије конзистенцију фарбе којом се потом премазују стабла. 

И сада можете себи да направите тај мелем, али ћете морати потреб-
не кости да набавите у кланици. Треба да их ставите изнад ватре и дими-
те. (Ми користимо димљене кости, јер велики део меса димимо, како би 
дуже трајало. Природно, некада нисмо имали фрижидере и замрзиваче.) 
Да ли би мелем био подједнако медицински ефикасан и са недимљеним 
костима, не бих умео да кажем. Остатак од костију користили смо као 
баштенско ђубриво. 

Сада бих волео да опишем неколико веома једноставних рецепата за 
лековита средства која такође без великих потешкоћа могу направити и 
људи са малим вртовима. У ранија времена, та средства су се могла наћи 
у готово свакој „кућној апотеци.“ Како се моћ лековитог биља може 
мењати од места до места, рецепте треба прилагодити. Са мало искуства 
права јачина се лако може одредити. 

 ▶ Мелем од невена
За прављење овог мелема користи се цела биљка - стабљика, лишће и 

цветови. Најпре се ситно исецкају две велике прегршти невена (Calendula 
offi  cinalis). Растопите око пола литре масти (може се набавити у месари) и 
непрестано мешајући пажљиво у њој пржите невен. Могу се употребити 
и друге врсте масноћа или биљних уља (на пример маслиново уље). Ме-
шавина се покрије и остави да стоји један дан. Онда се благо угреје, про-
цеди кроз тканину и сипа у посуду у којој ће се чувати. Уколико мелем 
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припремате са биљним уљем, морате додати и неки састојак за згушња-
вање, као што је на пример пчелињи восак. За један литар уља треба да 
употребите између 200 и 250 грама воска који је већ угрејан и растопљен. 
Добро промешајте растопљени восак са процеђеним уљем и оставите да 
се охлади. Уколико више воска употребите, утолико ће мелем бити чвр-
шћи; стога, ако више волите мек и лако мазиви мелем требало би да ста-
вите мање воска. Мелем од невена се може користити за лечење свих вр-
ста повреда јер убрзава зарастање рана и не дозвољава упале.

 ▶ Уље од мајчине душице
Гранчице мајчине душице треба убрати по сувом дану, у подне јер 

биљка тада најјаче мирише. Ставите их у боцу са хладно цеђеним сунцо-
кретовим или маслиновим уљем. Уље треба да буде два прста изнад мај-
чине душице. Боца се остави да 14 дана стоји на сунчаном месту, на при-
мер на прозорској дасци. Онда се уље процеди кроз тканину а цветови 
одвоје. Да би уље било још јаче, исти процес се може поновити, са ново 
убраним биљкама. Ако ово уље користите на деци, будите веома пажљи-
ви. Посматрајте место на коме сте га утрљали, јер се на дечјој остељивој 
кожи може јавити реакција. Ово старо средство се препоручује за уга-
нућа и реуматизам; требало би га редовно утрљавати у болна места. Та-
кође се препоручује људима који су преживели мождани удар. 

 ▶ Чај од цикорије за шећерну болест
На веома благој ватри кувајте подједнаке количине корена цикорије 

(Cichorium intybus), корена маслачка, коприве, француског јоргована, и 

Жалфија (Salvia offi  cinalis) пред цветањем. 
Садржај корисних материја у њој је највећи 

када расте на сунчаном месту и без ђубрива. 
Чај од жалфије је добро познати лек за 
болове у устима и грлу, а помаже и код 

проблема са варењем.
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листа боровнице у врелој води. За три супене кашике ове мешавине тре-
баће вам литар воде. Овај чај може се кувати само за кратко време уна-
пред, а може се пити свакога дана. Цикорија је некад коришћена за ле-
чење дијабетеса. Сељаци су од ње правили и свежи сок – за снижавање 
нивоа шећера у крви узимала се само кафена кашичица тог сока. 

 ▶ Срчењак
Суво корење срчењака (Potentila erecta) се самеље у прах и стави у те-

глу. Може се, на пример, самлети у млину за кафу; што је финији прах, 
утолико боље. Прах од корена срчењака зауставља крварење, те се кори-
сти за лечења рана које много крваре. Наноси се директно на рану. Ране 
зарастају веома добро, не остављајући велике ожиљке.

ПОВРТЊАК

Поред кухињског врта, многа домаћинства су имала и велику башту за 
поврће која је била ограђена и која се, као и врт, садила сваке године. У том 
повртњаку узгајали смо бели купус, који смо киселили како би се снабде-
ли витаминима за преко зиме. Садиле су се и репе, блитва, цвекла, озима 
репица, шаргарепа и црна ротква. Репом, блитвом и шаргарепом хранила 
се и стока. Једва смо чекали да мајка први пут изнесе Krautspeck (димљена 
сланина кувана са киселим купусом) на сто. Цела кућа и околина мириса-
ли су на свеже кувани Krautspeck и кисели купус. Када је поштар долазио 
до врата гласно смо довикивали: „Данас за ручак имамо Krautspeck!“ При-
родно, мајка није могла a да га не позове на добру порцију.

НАЈВАЖНИЈИ ПОСЛОВИ У НАШЕМ GACHTL-У

Када сам био дете, увек смо у пролеће риљали башту. То је за нас био 
нарочито заморан посао. После тога смо правим стазицама раздвајали 
леје. Након тога би у те леје садили младе биљке. Биљке је требало по-
садити рано, како би на време кренуле и успеле да донесу плод у оштрој 
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клими округа Лунгау. За почетак, могле су бити посејане у саксијама које 
су се држале на прозорској дасци или у топлој леји. 

Топла леја је заправо једноставна дрвена кутија или само дрвени рам 
покривен стаклом или провидном фолијом. У пролеће бисмо на дно то-
пле леје положили 30 центиметара дебео слој сламе и балеге и то покри-
ли земљом из баште. Балега се у процесу разлагања загрева и делује као 
подно грејање за леју, а стакло или фолија којом је покривена имају исто 
дејство као и стаклена башта. Код формирања овакве леје треба да иза-
берете место заштићено од ветра, што је могуће сунчаније, како би се на 
најбољи могући начин искористило пролећно сунце. Наравно, да би се, 
пошто никну, биљке посадиле напољу, оне морају најпре да ојачају. По-
себно је важно да се то ради корак по корак, тако да се избегне свака 
неповољност по раст биљке. Биљке морају да се постепено навикавају 
на оштре спољашње температуре. Најлакши начин да биљке очврсну је 
да се на леји најпре на кратко, и то око поднева, уклони поклопац, а по-
том да се временски период када су биљке откривене полако продужа-
ва. При крају тог процеса, поклопац се може оставити одшкринут целе 
ноћи. Моја мајка је почињала да ради на јачању биљака негде око дана св. 
Јозефа (19. марта). Чим су биљке биле довољно велике а ноћни мразеви 
окончани, почињала је да их пресађује у башту. У земљу је забијала су-
ве гране уз које ће се пењати грашак и боранија. Утврђивала је границе 
баште где су расли различити грмови, лековите биљке и цветни бокори. 
Уклањала је суве цветне главице и стабљике и полагала их на земљу око 
новопосађених биљака. Онда би покрила тај материјал са неколико ашо-
ва земље. С времена на време разређивала је биљке тако што је ископава-
ла оне које су расле преблизу једна другој, па их је или садила на другом 
месту или их је давала суседима. 

Наш врт је био веома велики, а повртњак још и већи, што нам је при-
родно задавало веома много посла. Како мајка није могла сама да води 
бригу о повртњаку, требало је да јој ми, деца, помажемо у грабуљању и 
плевљењу. Грабуљање сигурно није било мој омиљени посао, али сам ужи-
вао да плевим. Понекад, мајка би само извадила овећи „коров“ и положи-
ла га између биљака – обично по сунчаном дану, тако да му се корен бр-
зо осуши. У том погледу, моја мала башта је била донекле неуреднија него 
што се то мајци допадало, што ју је терало да се запита како је све успева-
ло на мом сувом Beibwurmboanling (стрма и сува падина, Boanling је ивица 
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ливаде). Говорила је да би мојим методом могла да уштеди себи много 
посла, јер су биљке расле подједнако добро, ако не и боље, али да не мо-
же применити тај метод зато што ће јој суседи и пријатељи рећи да јој је 
башта „неуредна“. И тако смо марљиво окопавали, грабуљали и плевили.

У јесен смо брали поврће за зиму. Вадили смо га и трпали на гомиле. 
Онда бисмо узели дрвену столицу и пањ за цепање дрва који смо кори-
стили као радну површину. Ножем смо одсецали лишће од коренова. То 
смо радили пажљиво, јер се поврће није смело оштетити, иначе би по-
чело да трули у подруму. Подрум у који смо складиштили храну за зи-
му налазио се испод куће, био је земљан и никада није ледио. Чамовим 
стубовима био је преграђен на више просторија. Свака врста поврћа, као 
што су кромпир, бела репа, блитва, смештала се у засебну просторију. 

У јесен купус је стављан у велико буре за кисељење које је такође 
стајало у подруму – било је то велико дрвено буре које беше утонуло у 
земљу. Уз предњи зид подрума била је велика гомила песка. Најбоље гла-
вице купуса из баште, заједно са кореном, стављали смо у тај песак. Од 
тих биљака добијали смо семе за следећу годину. У посебним приликама, 
као што је Божић, кували смо једну од тих главица купуса. 

Били смо веома срећни када смо имали салату од свежег купуса уз бо-
жићно печење (обично свињетина са кромпиром, печена у фуруни и за-
чињена белим луком, кимом, мајчином душицом и мајораном). Кад бис-
мо се вратили из цркве могли смо да осетимо мирис печења још пре него 
што бисмо ушли у кућу, па смо весело утрчавали у кухињу узвикујући: 
„Данас имамо печење!“ У оно време било је веома необично имати пе-
чење и салату од свежег купуса; није било замрзивача ни фрижидера, и 
људи нису свакога дана јели месо. 

Пошто би одсекли главице купуса, на стабљикама су поново почињали 
да избијају изданци. Били су потпуно жути, јер у подруму није било свет-
ла. Ми деца, иако нам је то било строго забрањено, стално смо желели 
да их се дочепамо јер су били тако укусни. Мајци су коренови и стабљи-
ке били потребни да би у пролеће поново засадила башту. Из коренова 
и стабљика расле су јаке младице које су потом цветале и доносиле се-
ме. Када би семе дозрело, мајка је одсецала целу биљку, заједно са стабљи-
ком, стављала је у врећу и качила је на тавану. Тако је семе до краја сазре-
вало и сушило се. Када би се љуске отвориле семе би се сакупило на дну 
вреће. Све што је још требало да уради да би их засејала у пролеће било 
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је да удари врећом неколико пута о камен или дрво. Остатак семенки би 
поиспадао и онда би она само уклонила суве стабљике. Осим салатама и 
поврћем, башта нас је снабдевала и многим лековитим биљкама које смо 
користили свеже, или смо их сушили, или стављали у туршију за зиму. 
Такође смо чували и воће укључујући и бобичасто: сушили смо га, или 
смо од њега правили џемове, сокове, ракију, или смо га стављали у сирће. 
Даље, као што сам раније поменуо, у башти смо сакупљали семе и сушили 
га. Сушили смо сламно цвеће за цветне аранжмане које смо правили то-
ком године, на пример, поводом црквених свечаности. У зиму сте имали 
мало прилике да негде набавите свеже цвеће. Такође смо веома брижно 
водили рачуна о новцу. И тако смо користили башту у највећој могућој 
мери; а осим алатки које су биле потребне за њену обраду нисмо морали 
ништа друго да купујемо. Семе, расад, стајњак и течно ђубриво већ су се 
налазили на имању, ништа друго нам није требало. 

Иако желим да сачувам и поново уведем старе земљорадничке тех-
нике, морам рећи да све које смо користили нису биле заиста потребне. 
Данас одржавам башту са много мање напора. Моји детињасти методи 
поступања са непожељним биљкама пронашли су своје место у мојој да-
нашњој башти. Водим рачуна да ниједан делић земљишта не остане не-
покривен. То постижем настирањем (малчирањем), плевљењем, а онда 
остављањем „корова“ на земљи, и сејањем биљака тако да потпуно обра-
сту земљу.

Мој рад у врту своди се само на лак и пажљив посао, растресање зем-
љишта у пролеће, и поправку висо ких леја када је то потребно. Није по-
требно превртати земљу да би јој се додало ђубриво јер се слој хумуса бо-
гат хранљивим материјама ствара од биљака које су ишчупане и остављене 
међу културама. Риљање или орање је лоша идеја, нарочито у јесен, јер то 
растресену земљу оставља незаштићеном од зимских мразева. То значи да 
живот у земљишту неће имати потребну заштиту, тако да ће морати или 
да га напусти, или да се смрзне и умре. Међутим, ја покушавам да зашти-
тим земљиште од зимских мразева, тако што биљни покривач остављам 
нетакнут. Та заштита земљи и живим бићима у њој пружа онолико топло-
те колико мени пружа зимски капут. Такође, земља се не замрзава брзо, 
што значи да ће моји „помоћници“ моћи дуже да раде. У природи ово ра-
ди на потпуно исти начин. У јесен дрвеће одбацује своје лишће и оно се 
попут покривача слаже по земљи. Чак иако постоје неки важнији разлози 
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за опадање лишћа, убеђен сам да је 
ово заштитно дејство природе на-
мерно и важно. Поред тога, био-
маса остаје тамо где је пала и прет-
вара се у вредни хумус управо на 
месту где је потребан. 

Мислим да је уобичајени метод превртања земљишта ради уношења 
ђубрива лоша идеја, јер се кравља балега у природи не зарива 30cm ду-
боко у земљиште. Балега увек пада на површину, где има више ваздуха и 
много више организама. Само ту је организми који живе у земљишту мо-
гу претворити у вредни хумус како треба. Ако додајем ђубре, преко њега 
стављам највише једну лопату земље или га покријем са мало малча. Че-
сто се превише времена улаже у рад у врту. Болови у леђима од којих па-
те они који воле да риљају требало би да их наведу да стану и замисле се. 
Превише рада у башти не доноси увек успех коме се људи надају, а није 
ни добро за њихово здравље. 

Такође не мислим да је заливање баште неопходно. Земља се може за-
штитити од исушивања сталним биљним покривачем или настирањем. 
Ово не само да ме ослобађа тога да ишта заливам, већ ми и даје један 
независан систем са независним биљкама. Прекомерно заливање испи-
ра хранљиве материје, што чини неопходним додатно ђубрење. Морамо 
да изађемо из тог затвореног круга и, посебно у вртовима, треба да се 
ослободимо те опсесивне уредности, јер огољени делови земљишта не-
мају никакву одбрану од околних утицаја. 

Контролишем супарничке биљке а земљу 
одржавам влажном настирањем и биљним 
покривачем. То значи да не морам да заливам 
биљке нити да плевим. Свеж материјал не треба 
да се полаже превише густо. Настрти слој који се 
може овде видети се растура по леји.
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ПРИРОДНО ЂУБРИВО

АЛТЕРНАТИВНЕ МЕТОДЕ КОМПОСТИРАЊА

Компостирањем се од органског отпада произвиди висококвалитет-
но ђубриво. Без сумње, компост је неопходан за сваку башту од које се 
очекује добар урод. Настирањем2 током целе године и умешним комби-
новањем различитих култура заправо додатно органско ђубриво чини 
непотребним. Међутим, свако ко ипак жели да производи компост ла-
ко може да направи неуобичајено компостиште које је лако одржавати. 
У том циљу, треба да поставите две паралалне високе леје једну до друге, 
толико близу да између њих можете само да прођете. Леје треба да буду 
стрме, уздигнуте под што је могуће већим углом, но ипак само толико ко-
лико је потребно да се не растуре (то је нагиб од 60 до 70 степени). Сва-
кога дана се између те две леје убацује органски отпад. Сваки пут кад то 
урадите, покријте отпад лопатом земље, сламе, лишћа, или неког сличног 
материјала. Постепено, органски материјал ће се попети до 60 процена-
та висине високих леја. Горњи слој треба да је покривен земљом и засејан 
или засађен поврћем које интензивно расте (бундеве, краставци, репа 

2 „Настирање“ је наша реч за много чешће употребљаван израз „малчирање“ настао 
од енглеског „mulch“ што значи „прекривати или обмотати биљке сламом и стајња-
ком“ (прим. прев).

Данас у мом врту преовлађује известан степен 
„нереда“. Међутим, земљиште је покривено 

бујном вегетацијом и тако заштићено од 
изумирања и од утицаја временских прилика. 

Живот у земљишту је срећан и продуктиван.
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и слично). Почните од најудаљенијег 
краја леје и наставите према другом 
крају све док се међупростор не попу-
ни. Најбоље је када је величина хрпе 
компоста таква да међупростор може 
да се попуни, и да набацан материјал 
може да се разложи у току те годи-
не. Следеће године можете да кренете 
са супротног краја и да компост ство-
рен претходне године лопатом разба-
цате лево и десно на леје. Пошто ће у 
њему бити много кишних глиста, тре-

ба да будете пажљиви док копате. Кад завршите, да бисте изашли можете 
да прођете кроз жлеб који је настао или да се попнете преко једне од леја 
и сиђете са стране. Можете да користите даске или велико камење да по 
њима газите. Овај метод вам омогућава да гајите поврће, правите ком-
пост и размножавате кишне глисте на веома малом простору. 

За компостирање се може употребити било који материјал: покоше-
на трава, иверје и гранчице, лишће, сено, слама, алге и блато из језерца 
или баре, кухињски отпад, картон и т.д. – погодан је сваки органски ма-
теријал који се распада. Што је тај материјал ситнији и што су активнија 
жива бића у земљишту, утолико ће се брже компост претварати у хумус. 

Узгајање поврћа, размножавање глиста и компостирање на веома малом простору.

Јаке и здраве биљке – чак и без употребе 
стајњака.
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Простор између високих леја је заштићен од исушивања и задржава то-
плоту, што помаже процесу разлагања. Биљке које расту на високим 
лејама треба да буду одабране тако да компост још увек добија довољ-
но светла, али и да буде заштићен од сунца. Оптимални услови за процес 
разлагања развијају се у делимичној сенци и компост се брзо претвара у 
ђубриво највишег квалитета. 

НАСТИРАЊЕ

Настирање такође снабдева земљиште вредним хранљивим материја-
ма. То је заправо површинско компостирање; подразумева полагање пре-
ко земљишта слоја органског материјала који служи као покривач који 
штити земљу спречавајући исушивање, спирање, и трпљење екстремних 
временских прилика. Лишће, слама, картон и биљке ишчупане приликом 
плевљења добро одговарају овој сврси. Нарочито су добре биљке које се 
иначе користе као зелено ђубриво (детелина, бела лупина и слачица). У 
настртом слоју непрестано се одвија процес разлагања током којег се ор-
гански материјал претвара у високо квалитетно ђубриво. Да би се мате-
ријал распао потребан је кисеоник, а и земљи је потребно да „дише“. За-
то, када настирете водите рачуна да материјал који 
полажете буде што је могуће растреситији. Уко-
лико се поре у земљишту засите и запуше, трпеће 
живи свет који у њој обитава.

Дебљина настртог слоја зависи од материјала 
који користим. Само влажан и мокар материјал по-
лажем танко, како би могао да се полако распада, 
уместо да почне да трули. С друге стране, сув мате-
ријал (као што су слама или сено) може се полагати 

Растресито распоређен настрти слој штити моје поврће 
у стеновитој башти.
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у дебљем слоју (20cm и више), јер је растресит и у њему ваздух боље 
струји. Природно, ни сув материјал се не сме сабијати. Уз то, ни када пада 
киша сув материјал се не прибија уз земљу и не слепљује колико друге вр-
сте биомасе. Супротно мишљењу стручњака, не мислим да материјал 
којим се врши настирање треба да се уситњава. Стручњаци вероватно то 
мисле зато што ће се материјал тако брже распасти, може да послужи као 
ђубриво, а такође је и лакше да се распореди око биљака. Ја не ситним ма-
теријал јер мислим да је потребно да се хранљиве материје полако из-
двајају и прелазе у земљиште, а и настрти слој ће се теже збијати од влаге 
и падавина. 

Настирање је заиста веома једноставно: у пролеће треба само да од-
гурнете органски материјал мало у страну и да сејете или садите. На по-
вршинама на којима сејете или садите нема супарничких биљака, а оста-
ле површине остају покривене. На тај начин може се спречити раст 
непожељних биљака, док се оне које су посејане или посађене могу не-
сметано развијати. Уз добро настирање, за коров готово да нема места. 
Уколико ово радите током целе године, морате стално додавати нов мате-
ријал. Сагласно принципу мешовитих култура, важно је да мењате биљке 
и материјале које користите за настирање, иначе ће биљке увек добија-
ти исте нутријенте. Разноврсност одржава здравље земљишта и биљака. 
Као и у хрпи компоста, тако и под настртим слојем живи мноштво ство-
рења, а међу њима и много вољена глиста. То је и један од разлога зашто, 
након што неко време будете настирали неку површину, више неће бити 
потребно да у пролеће копате или растресате земљу. Настирање је такође 
веома делотрворно и под грмовима, дрвећем и живицама, што нас не из-
ненађује, јер то је одраз онога што се већ догађа у природи. Људи су ти 
који су први одлучили да лишће остављено под дрвећем са кога је опало 
делује „неуредно“ или „непривлачно“.

ТЕЧНО ЂУБРИВО

Када сам ја био млад, земљорадници су добро знали како течно ђу-
бриво делује и како се оно припрема. Зависно од ефекта који су желели 
да постигну и од тога које су биљке имали на располагању, правили су 
различите мешавине. Тако је свако развијао свој сопствени „рецепт“. Са 
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појавом хемијских ђубрива и синтетичких пестицида, знање о употреби 
течног ђубрива у многим местим је изумрло. Уместо тога, многи људи са-
да уче како да „исправно“ прскају и ђубре а да се при том сами не отрују. 
Већини људи није очигледна дугорочна штета која је нашем окружењу 
нанета употребом пестицида и хемијских ђубрива. На жалост, многи су 
вољни да прихвате краткорочни пораст у приносу коришћењем тих мето-
да. Али свако ко жели да се одговорно односи према природи требало би 
да каже „довиђења“ употреби хемикалија у пољу и у врту. Природа нам 
даје обиље биљака које су, због материја од којих су сачињене, веома по-
годне за производњу делотворне биљне хране и течних ђубрива. Да бисте 
направили биљну храну треба да ставите било свеже насечене, било суве 
биљке у хладну воду на један дан. Затим тиме можете да попрскате своје 
биљке. Резултат овога може да буде веома различит. Биљна храна која је 
начињена од коприва је посебно популарна и може се користити универ-
зално: велика количина азота даје јој ефекат доброг ђубрива, а уз то и ја-
ча биљке. Оваква врста биљне хране може да буде од велике помоћи код 
узгоја биљака које брзо расту, као што су тиквице, краставци и купус, 
међутим, оно не би требало да се користи на биљкама које потражују ма-
ло азота као што су грашак и пасуљ, због опасности да их „предозирате“. 
Биљна храна начињена од коприва је веома добра и против биљних ваши. 
Изгледа да ваши не воле мирис коприве, а додатни чинилац који их расте-
рује је горуће дејство копривиног отрова који се задржава у свежем при-
правку. Мислим да има више смисла правити биљну храну са хладном во-
дом него користити чај, јер чај захтева прокувавање, за шта је потребна 
велика количина енергије, посебно ако желите да направите велике ко-
личине. Прокувавање сматрам непотребним. Уколико ми је потребна ја-
ча биљна храна, онда само дуже оставим биљке у води и редовно мешам. 
Храна ће почети да ферментише, и да се претвара у течно ђубриво. Течна 
ђубрива су толико богата хранљивим материјама да се увек пре употре-
бе морају разређивати. Она имају – исто као и биљна храна припремље-
на у хладној води – добар ефекат ђубрења, јачају биљке и, зато природно 
утичу на спречавање биљних болести, успореног раста, па чак и на преов-
лађивање једне врсте организама. Јаке и здраве биљке су отпорније према 
болестима, а и инсекти више воле слабе биљке. Ови природни биљни пе-
стициди веома се лако праве код куће и ништа не коштају! Заиста је изне-
нађујуће да су толико заборављени.
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Мој метод

Најбоље је користити биљке које расту у близини. Нема смисла доно-
сити биљке из велике даљине или увозити производе за ову намену, чак 
ни кад то препоручују специјализовани часописи. Готово све биљке су 
погодне за прављење течног ђубрива. Корење, стабљике и лишће само 
треба довољно дуго оставити у посуди, да се из њих издвоје хранљиве 
материје, а од тих материја направиће се течно ђубриво. 

Производња течног ђубрива за регулисање бројности штетних органи-
зама мора се пажљиво пратити током дугог временског периода. За биљну 
храну и течна ђубрива бирам биљке које садрже извесне супстанце – као 
што су есенцијална уља, горке материје и отрови. При одабиру биљака во-
де ме инстикт и искуство нагомилано током година. Зато и даље испроба-
вам нове биљке и мешавине, јер још увек има много тога што треба испро-
бати и што се може научити у овој области. Уколико неку биљну мешавину 
нисам раније користио, почнем тако што направим пробни чај. За биљну 
храну користим свежу изворску воду. Водоводска вода је обично вештачки 
прерађена и стерилисана. Да би била „исправна за пиће“ потребно је да се 
филтрира, зрачи и хлорише. Таква вода је „мртва“ и сматрам је безвред-
ном за употребу. Ја сам се, наравно, веома навикао на свеже изворе на на-
шем имању и када одлазим у град увек избегавам да пијем воду. Сам њен 
укус ме ужасава. Ако сте пили ту воду довољно дуго, вероватно више и не 
примећујете њен укус. То је слично ономе што се збива са укусом зрелих 
јагода и парадајза непрсканих пестицидима - људи га често више уопште 
не примећују. Уколико немате на располагању изворску воду, можете саку-
пити кишницу. Она је у сваком случају боља од третиране воде из славине. 
Можете користити суд са поклопцем; он може бити дрвен или чак пласти-
чан. Не употребљавам металне посуде јер би моја биљна храна током про-
цеса ферментације могла да реагује са металом и да произведе нежељене 
споредне продукте. У кратким интервалима (сваких пар дана) испробавам 
тај чај на стварима као што су површи захваћене плеснима, лисне и шти-
тасте ваши и посматрам да ли има одговарајуће дејство. Уколико је ефекат 
задовољавајући, течно ђубриво је спремно и могу да га употребим. Међу-
тим, ако је деј ство још увек одвише слабо морам да наставим са експери-
ментом. Онда додајем једну или другу биљку, или остављам чај да дуже 
ферментира. На тај начин ослободиће се више материја и њихво дејство ће 
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бити интензивније. Пошто дуго времена на овај начин будете посматрали 
и испробавали можете да створите сопствени рецепт за делотворно течно 
ђубриво које најбоље одговара вашим локалним условима. 

Док мешавина ферментира важно је да у посуди има довљно кисео-
ника. Због тога за време ферментације поклопац остављам мало отворен 
и дугим штапом редовно мешам биљке. У топлијим пределима са јаким 
сунцем процес ферментације је знатно бржи. Све у свему, ферментација 
је у пределима који нису одвише сунчани окончана за највише месец да-
на. Могу да кажем да је течно ђубриво готово кад више не пенуша и кад 
добије тамну боју. 

Не мислим да је потребно додавати тачан опис биљне мешавине, тем-
пературе, количине воде и биљака, нити да препоручим количину ђу-
брива коју треба употребити. Најсигурнији и најједноставнији начин је 
да сами испробате и откријете одговарајућу мешавину у концентрацији 
која је потребна за ваш простор.

На пример, мешавина биљака које често волим да користим састоји 
се углавном од коприва (Urtica dioica, Urtica urens, оне дају азот) и гавеза 
(Symphytum offi  cinale, Symphytum uplandicum, дају калијум). Волим да до-
дам и вратич (Tanacetum vulgare), раставић (Equisetum arvense), и пелин 
(Arthemisia absinthium). Ово течно ђубриво је делотворно и повећава чвр-
стину биљака. Такође делује против лисних ваши, против ширења штита-
стих ваши и против сићушних црвених паукова - гриња, што је углавном 
заслуга пелина. Уколико имам превише тих „штеточина“ на биљкама, само 
повећам садржај пелина све док не добијем жељени резултат. 

Извор на кућном прагу: текућа изворска вода 
данас је посебан луксуз!
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ПОМОЋНИЦИ У ВРТУ

Волео бих на почетку да кажем да, у принципу, у здравом окружњу 
нема ничега против чега се треба борити. Зато, морам да размишљам о 
томе како мој систем утиче на природу. Уколико покушам да се укло-
пим у природне циклусе, онда велики део радњи које се спроводе без 
размишљања постаје непотребан или чак и погрешан. Свако створење 
има своју сврху. Систем ће постати „неуравнотежен“ само ако људска 
бића њиме неисправно рукују. Пре него што почнете да се борите про-
тив „штеточина“ требало би да поразмислите о узроцима њиховог штет-
ног присуства и промени услова. Проблеми се морају решавати у корену. 
Није довољно само лечити симптоме. 

Ево једног примера: уколико имам много лисних ваши на воћкама, то 
значи да нема довољно природних грабљивица које их једу (у њих спа-
дају бубамаре, ухолаже, осолике муве, златооке, различити паукови, бу-
бе и птице) а често за њих нема довољно заклона или одговарајућег ста-
ништа. Ако, опет, имам добро склониште за њих под дрвећем које су 
напале ваши, ако на тлу има много камења, грања и лишћа, број ство-
рења које једу лисне ваши ће се повећати. Она ће открити „отворени би-
фе“ и број пренамножених ваши ће се брзо опет смањити. Није потребно 
предузимати додатне мере. 

У нашој башти тешко да икада долази до пренасељености „штеточи-
нама“. То је углавном резултат разноврсности и добре структуираности 
старих кухињских вртова. Уколико је систем разноликији, утолико ће би-
ти стабилнији. Монокултуре су погодна окружења за изненадну масовну 
појаву једне врсте створења, јер оне ту проналазе вишак хране. Рецимо 

Паук рак (Thomisidae) на белој ради (добро 
камуфлиран) прво мирује и чека плен, а онда га 
једе. У циклусу исхране нема корисних и штетних 
организама, само сарадника – неки од њих су, као 
што се види на овој слици, посебно лепи.
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да „штеточине“ прескачу с једне јестиве биљке на другу, јер њихови при-
родни непријатељи не налазе погодне услове у тој пустоши. Такви про-
блеми се никада не јављају у поликултури, јер је ту увек доступна велика 
биљна разноликост. Та разноврсност такође спречава и ширење болести. 
Створењима која су вредна и корисна, која нам помажу, потребна су по-
годна окружења и места где ће се скривати и повлачити преко зиме. 

Све то је чинило да Gachtl мог детињства буде заштићен од великих ош-
тећења проузрокованих штеточинама. Могу да се сетим да су се само не-
колико пута лептири купусари пренамножили у нашој башти, и да је по-
том њихов број опао. Та прекомерна бројност може се објаснити сталним 
природним флуктуацијама у популацији штеточина и корисних створења. 
Природа ради на принципу понуде и потражње. Повећање броја корисних 
створења поново након неког времена уравнотежава повећан број штето-
чина. Уколико у таквим ситуацијама посегнете за хемикалијама, то ће има-
ти супротан ефекат, јер су многе штеточине отпорније на пестициде него 
њихови природни непријатељи. Тако ће неке штеточине преживети напад, 
а сва корисна створења ће угинути, што може изазвати следећи, много 
већи талас оштећења. Спречили смо ширење лептира купусара у повртња-
ку једноставно, тако што смо купус прскали течним ђубривом сачињеним 
од пелина, коприва, корена линцуре и раставића.

Нека од најважнијих створења у башти су: слепићи, гуштери, јежеви, 
птице, водоземци, паукови и гриње-грабљивице. Такође има и пуно ин-
секата, као што су бубамаре, тврдокрилци који живе у земљи, осолике 
муве, златооке, ухолаже, осе грабљивице и вилини коњици. Потребно је 
само мало енергије да се сви ови помоћници снабдеју одговарајућим ста-
ништем. Најважнија ствар за башту је да буде што разноврснија, а не да у 

Пешчани гуштер (Lacerta agilis) воли сунчана места, 
т.ј. хрпе дрвета или камења. Густа вегетацја у 

непосредној близини (цветна башта, жива ограда) 
је веома добродошла. Његова исхрана се, између 

осталог, састоји од инсеката, паукова, пужева голаћа.
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њој буде „све под конац“, чисто и уредно. Да би била срећна, створењима 
су потребна места где ће се крити, гнездити и где ће проводити зиму, као 
и разнолика понуда хране. И управо то треба да им пружите. Посебно су 
за то погодни рубови врта. Ту можете, на пример, да узгајате дивље воће 
и цветне живице или чак разно дивље цвеће. Нарочито је добра идеја 
оставити ту пањеве или чворновата шупља стабла. Они су погодна места 
за размножавање тих створења, а уз то и веома лепо изгледају. Хрпе др-
вета, грања или прућа такође могу послужити тој сврси. 

Птице и слепи мишеви могу се привући кутијама за гнежђење и боби-
цама и воћем које расте у живици од дивљег воћа. Камење и хрпе камења 
такође могу понудити погодно станиште, а могу се чак и комбиновати са 
спиралним засадом ароматичног биља, уколико се пажљиво искористе. 
Водене површине и влажне површине у великој мери обогаћују врт, јер 
се у њима могу развијати популације водоземаца и водених коњица. 

Само је мало рада потребно за стварање оваквих заклоњених места а, 
уз мало креативности, она могу учинити да врт још лепше изгледа. 

Волухарице (пољски мишеви)

Волухарице се у нашој башти ретко појављују у броју довољно великом 
да joj нанесу штету. Разлог за то је следећи: у збрци и разноврсности биља-
ка волухарице проналазе себи довољно хране. Оне грицкају корење многих 
различитих биљака и грмова; међутим, урод не трпи, јер има довољно хра-
не за све. Тамо где су глодале, поједини грмови се брзо могу сами обнови-
ти и око њих ће порасти много нових влакнастих коренова. Волухарице та-
кође односе многе делове корења и складиште их за зиму или њима хране 
своје младе. Међутим, оне редовно губе поједине делове тог корења у про-
страној мрежи својих подземних ходника. Ти ходници се урушавају услед 
киша или се у њима насељавају друге животиње, тако да волухарице морају 
изнова да их граде. Изгубљена козја брада, црни корен, чичока и шаргаре-
па, да поменем само неке, почињу да ничу у тим тунелима и нове биљке се 
појављују на неочекиваним местима и на најнегостољубивијим теренима. 
То су често места на којима никада не бисте ни помислили да нешто заса-
дите. Ти тунели и дренирају вишак воде из земљишта и проветравају га. 

Многи инсекти, биљке и животиње су територијалне врсте: они одре-
ђе ну површину проглашавају својом територијом и онда је бране. Моја 
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посматрања и искуство ми казују да нема никаквог смисла борити се са 
волухарицама, јер кад се једне отерају са одређеног простора, друге волу-
харице ће доћи да се на њему населе. Ако се борим против њих (отровом, 
гасом или хватајући их), само ћу ослободити простор за друге. Нижа гус-
тина популације биће у неравнотежи са све више празне територије. Во-
лухарице ће изродити велико потомство или ће само изродити више му-
жјака. Уместо да хватате, трујете или гасом убијате штеточине, боље је да 
разматрате природне циклусе. Уколико пустим да волухарице раде за ме-
не, имаћу проветрено, растресито и добро дренирано земљиште а такође 
и бујну разноврсну вегетацију. Волухарице се више неће јављати као уз-
рочници штете. Шта више, тровање и третирање гасом ће контамини-
рати земљиште. Ако се волухарице потпуно истребе, земљиште неће 
више бити дренирано и проветрено; отврднуће и постати кисело и обра-
сло маховином. То ће довести до тога да се многе биљке повуку одатле 
на друга станишта. Енергија потребна да се поправи штета нанесена зе-
мљишту је много већа него претпостављена штета коју ће нанети волу-
харице. Важно је само да обезбедите да на располагању имају довољно 
биљака – мамаца. Биљке мамци су посебно укусне биљке које животиње 
највише воле да једу. Чичока и црни корен су веома добри биљни мама-
ци. Уколико их има довољно на располагању, волухарице ће оставити на 
миру воћке. Није дакле питање шта могу да учиним да бих се изборио са 
„штеточинама“ већ шта могу да учиним за њих, тако да ми не причиња-
вају штету и да чак раде у моју корист. 

Пужеви голаћи и пужеви

Ситуација је потпуно другачија у односу на придошлу врсту Arion vul ga-
ris коју зовемо шпански пуж голаћ. Овде где живимо пужеви голаћи се не-
вероватно множе; на многим местима људи немају појма како да се изборе 
са том пошасти. Док сам боравио у Јужној Штајерској и Доњој Аустрији ра-
ди консултација са ондашњим земљорадницима, открио сам да на њихо-
вим имањима и на местима где гаје поврће има и до 15 пужева голаћа на 
једном квадратном метру. Многи фармери су се жалили да стока више неће 
да пасе, јер је трава пуна голаћа. „Узгајање поврћа без коришћења отрова за 
пужеве више није могуће“ – било је мишљење забринутих земљопоседни-
ка. Власници градских вртова су ми испричали да се пужеви голаћи пењу 
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уз куће све до балкона. У многим случајевима морали су да уклоне дрворед 
или биљке које се успињу уз зидове кућа да би то спречили. 

По мом искуству, у мањим баштама је веома делотворан следећи ме-
тод: узмите канту за заливање, одсеците јој одводну цев на половину ду-
жине, тако да буде много шира. Канту напуните мешавином веома фине 
пиљевине, најбоље је да је набавите у некој столарској радионици. Пиље-
вина наравно, мора да потиче од природног дрвета које није премазива-
но лаком или фирнајзом, нити да садржи било какве штетне материје. Ја 
узимам пиљевину код столара јер је дрво тамо потпуно суво а пиљевина 
је много ситнија него на пилани. А поред тога, пилане углавном раде са 
сировим дрветом. Пиљевину измешам са дрвеним пепелом у односу је-
дан део пепела према десет делова пиљевине, или са негашеним кречом у 
праху (око 1:20). Или, можете да употребите и једно и друго, једино што 
је важно је да састојци буду потпуно суви. Тиме напуним канту за зали-
вање и сипам мешавину правећи границу око салате или леје са поврћем 
у виду линије дебеле колико прст. Пре тога, са површине где ћете је сипа-
ти уклоните све биљке. Та граница од мешавине пиљевине, пепела и/или 
креча треба да остане што је могуће сувља. То значи да ћете с времена на 
време, нарочито после кише, морати да је обновите. Фина сува пиљеви-
на се лепи на стопало голаћа или обичног пужа у тренутку кад покуша 
да се приближи салати или поврћу. Пепео и креч извлаче влагу, што их 
спречава да стигну до жељених биљака. Уколико седите у башти предве-
че, моћи ћете да видите како се голаћи и пужеви окрећу када стигну до те 
баријере и враћају се тамо одакле су дошли. Овакви успеси ће вам брзо 
отклонити страхове од инвазије пужева и пужева голаћа. 

Има пуно начина да се штеточине природно обуздају. Ево још једног. 
Пужеви голаћи и пужеви полажу своја јаја на тамним и влажним мести-
ма. Уколико им направите идеално место за полагање јаја, можете контр-
олисати њихову популацију. Да бисте то постигли, у врту направите 
ре до ве свеже покошене траве и лишћа. Они треба да буду виши и ком-
пактнији него они којима настирете башту, и треба да их одржавате што 
влажнијим, тако да нуде најбоље услове за полагање јаја. Пужеви голаћи 
и пужеви ће превалити велике раздаљине да би дошли до таквих места. 
Онда, једног посебно топлог и сунчаног дана, идите до баште и вилама 
преврните те редове траве. На полуиструлелој трави нахватаће се цели 
гроздови јаја. Уколико траву преврнете у подне када има највише сунца, 
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његова врелина и ултраљубичасти зраци ће брзо уништити јаја. Овим 
методом се брзо може сузбити пренамноженост пужева голаћа и пужева. 
Уколико му прибегну и ваши суседи, ефекат ће бити још већи. Овај ме-
тод такође показује како се велика штета може начинити неправилним 
настирањем (коришћењем свежег материјала, полагањем високих, недо-
вољно растреситих гомила). 

Поред ових мера важно је, као што сам већ поменуо, у врту имати, као 
помоћнике, природне непријатеље пужева голаћа и пужева. Одлични 
примери тих помоћника су јежеви, ровчице, гуштери, жабе и многе врсте 
буба које живе у земљи. 

Добро познати јестиви пуж (Helix pomatia) такође помаже да се регу-
лише често велика популација пужева голаћа тако што једе њихова јаја. 
И тако, као што видите, нису сви пужеви штетни!

Глисте – природни плугови

Глисте су једни од најважнијих помагача у врту. У Краметерхофу има-
мо много локалних варијетета. У здравом земљишту у великом броју се 
јављају црвена калифорнијска глиста (Eisenia foetida), обична кишна глиста 
(Lumbricus terrestris), и црвена глиста (Lumbricus rubellus). Лако можете пре-
познати калифорнијску глисту по тамноцрвеној боји и израженим жутим 
прстенима. Обична кишна и црвена глиста немају те уочљиве светле члан-
ке. Калифорнијске глисте живе на површини земљишта. С друге стране, 
црвене глисте само младост проводе на површини, а касније се укопавају у 
дубље слојеве тла. Коначно, кишна глиста, коју многи сматрају „типичном“ 
глистом, ствара рупе у којима живи а храну тражи све до три метра дубине. 

Бујни засад биљних мамаца (овде је то углавном 
чичока) штити новозасађени воћњак. Такође се 
може видети напрстак (Digitalis purpurea), веома 

отровна медицинска биљка (не сме се користити 
у самолечењу), коју садим између осталог и да би 

побољшао здравствено стање земљишта.



СЕП ХОЛЦЕРОВА ПЕРМАКУЛТУРА

226

Ове три врсте глиста дивно се међусобно допуњују у послу који обав-
љају за вртларе: калифорнијска глиста прерађује огромне количине ор-
ганског материјала и даје најбољи компост. Кишна и црвена глиста 
својим тунелима продиру у дубље слојеве тла и добро проветравају зе-
мљиште. Њихови тунели делују и као одлично смишљен дренажни си-
стем. Земљиште може да задржи више влаге, не исушује се брзо и боље 
је заштићено од површинске ерозије. Коренови биљака могу се боље ши-
рити кроз тунеле глиста. Природно, и обе ове врсте глиста производе 
компост богат хранљивим састојцима. Измет глиста – глистењак садр-
жи више хранљивих материја потребних биљкама (а то су азот, калијум, 
фосфор и калцијум) него што се може наћи у најбољој баштенској зе-
мљи. Својом мрвљивом конзистенцијом он побољшава структуру зе-
мљишта. Услед свих тих чинилаца, вегетација се уз помоћ глиста много 
боље развија. Биљке су здраве и зато боље одолевају болестима. 

То је разлог зашто овим вредним помоћницима треба осигурати нај-
боље могуће услове за живот. Како су глисте осетљиве на ултраљубича-
сто зрачење, треба водити рачуна да је земља у башти увек покривена. То 
се може постићи разноврсним културама, чиме ће се избећи истовремено 
одношење целокупног урода са већих површина. Материјал који се кори-
сти за настирање такође покрива земљу и привлачи глисте. Уколико у свом 
врту пронађете веома мало глиста, морате обавезно почети да их размно-
жавате, посебно зато што је ово лако постићи на веома малом простору. 
Размножавање глиста је јефтино и захтева веома мало времена. Можете да 
се „ослободите“ свог органског отпада. Као крајњи производ добићете ви-
сококвалитетни компост за саксије са цвећем и башту, и много енергичних 
помоћника. Уколико почнете да их размножавате у великим количинама, 
можете чак и развити додатни извор прихода преко продаје глистењака и 
самих глиста. У Европи и Сједињеним Државама постоји много компанија 
које су се потпуно посветиле размножавању глиста. 

Размножавање глиста

Да би се успешно размножавале глисте, морате проучити њихова при-
родна станишта. Ваш систем треба да буде постављен по угледу на њих. У 
малим размерама, довољан је дрвени сандук запремине од једног кубног 
метра. Глисте захтевају подлогу сачињену од мешавине сламе, картона, 
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земље и мало балеге. У неким својим покушајима користио сам и друге 
материјале, као што су природни текстил (памук, конопља и т.д.). Све то 
треба да буде растресито и добро проветрено. Да бисте то обезбедили, 
није лоша идеја да у супстрат додате и слојеве гранчица, лишћа и корења. 
Као храна за глисте може се користити сав отпад из кухиње. Својим гли-
стама не дајем једино лук и бели лук, јер имам утисак да их оне не воле 
превише. Глисте посебно воле филтере од кафе, заједно са талогом који 
у њима остане. Важно је обезбедити им редовно снабдевање органском 
материјом, тако да стално добијају свежу храну. Количина хране се поде-
шава према количини глиста. Оптимално је ако глисте могу да разложе 
своју храну за исто време за које се сакупи нова храна, тако да се спре-
чи штетно нагомилавање плесни. За глисте је идеална собна температу-
ра. Постојана равнотежа влаге и доброг дотока кисеоника је такође нео-
пходна. Да би се избегло нагомилавање воде, на дну сандука са глистама 
треба избушити рупе. Супстрат у коме живе не треба да буде ни потпуно 
сув ни потпуно мокар; од превише воде глисте ће побледети. 

Треба да редовно посматрате глисте. Брзо ћете препознати да ли им 
је удобно или не. Интуиција је важан чинилац у стварању оптималних 
услова. У мојим стакленицима не размножавам више глисте у сандуци-
ма, већ директно у земљишту. За то користим подлогу од већ помену-
тог супстрата, покријем је земљом и на гомилу ставим неколико глиста. 
У средини те хрпе земље направим плитко удубљење. Могу свакога да-
на да стављам свеж органски отпад и преко њега неколико прегршти зе-
мље. Уколико, кад храним глисте, хрпа изгледа одвећ сува, отпад је брзо 

У доброј баштенској земљи увек има много глиста. 
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поново учини влажном. Уколико је систем обликован тако да има добру 
вентилацију, довољно је да се глисте хране сваког другог или трећег дана; 
то значи да сасвим срећно могу и саме да проведу викенд. 

Гајење ових корисних створења донеће вам још једну предност, поред 
вредног хумуса, бројних глиста и њихових јаја: научићете да посматрате 
и да се поставите у положај других створења. Узнапредоваће ваше раз-
умевање екологије и способност уживљавања. С времена на време, када 
је време влажно, стављам глисте, заједно са њиховим јајима и нешто зе-
мље у корпу и онда их предвече разбацујем по новим терасама и високим 
лејама. Растресити глистењак богат хранљивим састојцима користим за 
посебно вредне и захтевне биљке, као и за цвеће на свом балкону.

ОСОБЕНОСТИ ГРАДСКИХ ВРТОВА

КАКО ДЕЦА СТИЧУ ИСКУСТВО ПРИРОДЕ

У принципу, врт у граду има исту сврху као и врт намењен кухињи. 
Сматрам да су вртови у граду данас важнији него икада. Уколико живи-
те у граду и немате прилику да одрастете међу животињама и биљкама у 
шуми и пољима, можете барем да искусите мало природе у свом сопстве-
ном врту. Величина тог врта нема неки значај. Терапеутско деловање то-
га што ћете искусити чудо стварања у својој сопственој башти је много 
важнији чинилац. 

Размишљам о томе како сам у детињству у сандучићу на прозорској дас-
ци посадио свој први дивљи кестен, који сам користио да се играм клике-
ра. Мајка ми је рекла: „Ако ставиш тај кестен у земљу, из њега ће израсти 
дрво.“ Она је више волела да јој биљке буду у сандучићима на прозору него 
у врту. Мој кестен се развио у велелепно дрвце. Не могу да опишем какав 
је то утисак оставило на мене, јер се сви моји каснији успеси не могу упо-
редити са тим искуством. Уколико деца имају прилику да одрастају близу 
природе, моћи ће да уче од ње. Невероватно је колико тога може у њој да се 
открије. Интензивно посматрање надахнуће их идејама које ће пожелети 
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одмах да примене. Почиње се са учењем, а успех следи. Деца не одустају ла-
ко, радознала су и имају посебан однос са природом. Њихов нагон да от-
кривају мотивише их да, уколико и нису успели из прве, пробају поново и 
поново – а то је најважније: никада не одустати и учити из својих грешака. 
Деци су потребни похвала и успех, то их чини јаким и код њих охрабрује 
креативно и независно мишљење. Деца у својим главама још увек имају 
места за чување сопствених запажања и искустава о природним циклуси-
ма. Те успомене ће остати са њима читавог живота. Моја искуства из де-
тињства су ми увек помагала да се вратим са погрешног пута и пронађем 
природни живот у складу са природом. Уколико изолујете децу од приро-
де, на неки начин их одсецате од њиховог корена, она неће разумети уз-
рочне везе и циклусе у природи. Како немају корена, биће им тешко да се 
носе са проблемима. То је разлог што, иако живите у граду, ипак треба да 
дате свом детету прилику да посеје ротквице или шаргарепу у башти или 
сандучићу на прозору, и да их посматра како цветају. То ће им омогућити 
да посматрају инсекте и осете боју и мирис биљака. Жеља за откривањем 
природе постоји у сваком детету, уколико им је родитељи васпитањем не 
одстране, или им не забране да улазе дубље у њене тајне. Колико често сам 
чуо: „Не прљај се, земља је прљава,“ или „Дођи овамо, остави то.“ Исто се 
догађа када деца својим родитељима показују лептира, бумбара или не-
ку бубу. Није неуобичајено чути: „Остави то, фуј, то је ужасно, бежи. То је 
отровно, ујешће те, а осим тога, испрљаћеш се.“ Свом детету треба да по-
клоните пажњу и да упитате: „О, шта си то тамо нашао?“ Покушајте да от-
кријете која је то врста глисте, бубе или лептира. Можете увече са децом да 
прегледате књигу о инсектима и да утврдите шта су нашла. Тако ће ваша 
деца моћи да одрасту повезана са природом чак иако живите у граду. 

Деци треба омогућити да расту у додиру са природом. 
Ово су моји унуци: Хелмут, Елиас и Алина.
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ОСОБЕНОСТИ ДИЗАЈНА

Углавном, све што се односи на кухињски врт може се применити и на 
градски врт. Уколико имамо на располагању само малу површину, онда 
је још важније да се она оптимално испланира и искористи. На пример, у 
малим градским вртовима драгоцен простор се може добити прављењем 
високих леја и тераса. Овде се примењују исти принципи као они који су 
већ описани у поглављу „Обликовање предела“. Те технике ће обезбедити 
неопходну микроклиму, визуелне преграде, заклон од ветра и заштиту 
од ерозије. Као резултат тога, загађење ће бити сведено на минимум (на-
рочито ситна прашина) а смањиће се и бука. Сви ови чиниоци су благо-
творни за један градски врт и не би требало да буду подцењени. 

Пре него почнете са обликовањем пејзажа мора се испитати постојеће 
земљиште. При томе су важни сви они чиниоци који су раније већ по-
менути у одељку „Услови земљишта“ Могуће је да земљиште у граду бу-
де тако озбиљно загађено, да ћете морати да га замените незагађеном зе-
мљом са неког органског имања пре него што почнете свој рад на врту. 
Иако је ово скупо, на жалост, понекад је заиста неопходно. Временом, у 
том земљишту треба да се развије активан живот који ће ту наћи нај-
боље услове и који ће бити подстакнут мешавином различитих биљака и 
одсуством пестицида и хемијских ђубрива. Регенеративна моћ земљишта 
ће се овиме веома много увећати дотле, да ћете моћи да и у граду гаји-
те високо квалитетне намирнице. Уколико је земљиште тешка иловача, 
што значи да је непропустљиво за воду и ваздух, оно се може растре-
сти и проветрити ако се промеша са песком, сламом, лишћем и дрвеним 
иверјем. Ако за обликовање пејзажа користите багер, прво морате да 

Воћка као потпора за раст парадајза.
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утврдите да ли у земљи постоје телефонски каблови, гасоводне, водовод-
не или канализационе цеви и где се тачно налазе.

Када обликујете мали врт посебно је важно да максимално искористи-
те сунчеву светлост. Уколико не одаберете биљке пажљиво, цела башта ће 
ускоро бити у сенци. Због тога не би требало садити високо дрвеће. Уколи-
ко је расположив зид куће или гараже, можете искористити ефекат каља-
ве пећи који сам већ описао. Способност задржавања топлоте и њеног ка-
снијег испуштања чине зид погодним да се уз њега посаде воћке којима 
треба доста топлоте (брескве и кајсије), а могу се посадити као шпалир 
дрвеће. Систем вишеспратних тераса, односно коришћење вертикалних 
површина на сваки могући начин, има велике предности на малим повр-
шинама. На различитим терасама могу се наизменично садити воћке и гр-
мови. Након тога, дрвеће се може користити као ослонац за пењање ви-
нове лозе, кивија, краставаца, бундева, тиквица, пасуља и бораније. На тај 
начин ефикасно ће бити искоришћено задржавање топлоте у зиду и ње-
гово израчивање. Међусобно деловање између нутријената које испуштају 
појединачне биљке у симбиотским заједницама ове врсте показало се као 
највећа предност. Можете створити прави „врт – џунглу“ који нуди место 
за опоравак и опуштање, а уз то вас снабдева укусним пољопривредним 
производима. Природно, морате да откријете колико високо ће поједини 
грмови и дрвеће порасти пре него што их засадите. На тај начин ћете уш-
тедети себи труд да их непрестано подрезујете и крешете.

У вртовима где због околних зграда сунчева светлост доспева само 
под окомитим углом, морате бити сигурни да она неће одвише изненад-
но погађати дрвеће осетљиво на мраз (на пример, кајсије, брескве или 
ране трешње) у време када је у пуном цвету. Иако то дрвеће може без 

Бујан и разнолики биљни свет може да 
се правилно развија на западној страни 

Краматерхофа, која је у сенци.
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оштећења да поднесе лаке ноћне мразеве, сунчева светлост право са ви-
сине за њих је као шок који ће довести до губитка свих листова и цвето-
ва. У таквој ситуацији, то дрвеће треба да поставите на места где ће та-
кав шок бити избегнут, уместо да га посадите поред осунчаног кућног 
зида, што би у другом случају било оптимално. Ноћни мразеви могу да 
се полако откраве у сенци, што по дрвеће има мање озбиљне последице. 
Воће ће сазрети мало касније и можда неће бити превише слатко, али тај 
компромис је неопходан да би дрвеће уопште имало рода.

Услови на које се може наићи у граду су веома различити. Зато је важ-
но да увек имате на уму принципе пермакултуре и да се према свом пар-
чету земље односите уживљено и креативно. Онда ћете открити много 
начина да узгајате поврће, лековито и зачинско биље, бобичасто воће, 
воће и печурке на само неколико квадратних метара. 

ВРТОВИ НА ТЕРАСАМА И БАЛКОНИМА

Принципи пермакултуре могу постати приоритет и применити се на 
балконима, терасама, малим зеленим површинама, чак и у кућама. У ства-
ри, моја прва „башта“ је било мало дрвено корито у коме сам садио биљке. 
У почетку сам био скептичан, али заиста можете да узгајате било шта, без 
обзира колико је мало или велико, у посуди попут тог корита. Засађивао 
сам балконе и терасе у много различитих градова. Обично, сви почињу са-
мо са украсним дрвећем или грмљем, као што су дуњарице, јуниперуси или 
патуљасте смрче из Алберте, углавном зато што не захтевају много неге и 
што су „зелени“. Обично, све је веома хомогено јер вероватно тако налажу 

Лековите и зачинске биљке па чак и поврће 
могу се гајити на малом балкону
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кућна правила или има премало флексибилности. Балкон, тераса и чак 
обичан врт готово да се не разликују у дизајну и избору биљака широм Ев-
ропе. Стално од власника вртова слушам како ионако ништа друго не би 
ни могло да расте на десетом или двадесетом спрату, а нарочито ту никако 
не би успевало воће и поврће! Поред тога, они често коментаришу како не 
знају шта би суседи рекли када би одједном угледали да ротквице, грашак 
или чак пасуљ расту у жардињери. Охрабрујем људе да разбију те табуе и 
да без обзира на њих претворе своје балконе или терасе у „јестиве“ вртове. 
Моји методи и сугестије сваки пут су са успехом примењивани у пракси.

Узмимо за пример малу терасу, два пута три метра, која гледа супрот-
но од улице. Ту би требало да поменем како, кад у граду узгајате намир-
нице, треба да пратите количину загађења које до вас доспева од путева 
или фабрика. На прометним улицама боље је да се за производњу хране 
не користи страна куће која гледа на пут. Такође је добра идеја да се зи-
дови куће искористе тако да се уз њих посаде биљке пењачице, као што 
је клематиса. И то може да створи микроклиматску зону, тако што ће се 
начинити додатни изолациони слој који може да расхлади кућу у лето и 
да помогне да се зими топлота задржи. Површине које су мало више за-
клоњене и које се налазе са стражње стране зграде су, међутим, веома по-
годне за производњу хране. На предњој страни терасе можете да постави-
те два бетонска корита укупне запремине од око једног и по кубног метра 
земље. Избушите једну или две рупе пречника од око десет центиметара у 
дну сваког корита. Ставите цигле или дрвене стубове испод сваког корита 
тако да остане отприлике 15 до 20 центиметара између корита и пода. На 
том месту поставите водонепропусне плитке зделе. Сада можете да кроз 
рупу у кориту убаците дебло од чврстог дрвета. Проверите да ли је дебло 

Разнобојна комбинација биљака 
уз кућни зид.
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довољно уско тако да може да прође кроз рупу и да око њега још увек 
остане нешто простора за отицање воде. Дебло може бити високо коли-
ко желите. Оно ће послужити као ослонац за пењање винове лозе, кивија, 
тиквица, краставаца, бундева, пасуља, грашка, ружа и других биљака – 
пењачица, а може се искористити и за узгајање јестивих печурака, на на-
чин који сам описао у поглављу „Узгајање печурака“. Уколико изаберете 
неко дебло занимљивог неправилног облика (са складно савијеним боч-
ним гранама), врт ће изгледати још пријатније. По ободу рупе ваше жар-
дињере (око дебла) поставите доста сломљених цигала или шљунка да на-
правите дренажу и спречите нагомилавање воде у жардињери. 

Дебло у кориту сада можете да издубите на више места и да у њега 
унесете мицелијум печурака. Потом напуните отприлике две трећине 
корита здравом земљом помешаном са сломљеним циглама. Не би тре-
бало да користите земљу за цвеће која се продаје у трговинама јер она 
садржи велике количине тресета који се прикупља по обалама наших 

Врт на балкону
Балкон богатог садржаја може се користити на 
много начина и може вам омогућити да и у граду 
искусите природу.
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мочвара и нема никакво дејство ђубрива! У корито ћете убацити и гли-
сте. А онда сејање и садња може да почне. Биљке пењачице се обмотају 
око дебла, а различито поврће (салата, ротквице, грашак и друго) могу да 
се посаде или посеју одмах до њих. Уколико више успете да искористите 
спратност биљака, утолико ћете више зеленог материјала успети да сме-
стите на мали простор. Најбољи резултати се постижу када се биљке сте-
пенасто распореде по висини. Биљке које достижу различите висине мо-
гу се поставити тако да се међу њима не јавља компетиција. 

Плитку посуду испод корита напуните водом. Ваше дебло (критерију-
ми за одабир таквог дебла могу се наћи у поглављу „Узгајање печурака“) 
„пије“ воду из зделе и уравнотежава влагу земљишта у кориту. Уколико се 
корито држи под отвореним небом, у здели ће се прикупити довољно во-
де да земљу у кориту одржава влажном. Уколико је под кровом, мораћете 
сами да доливате воду у зделу или да заливате биљке. Уколико имате олук, 
можете да удесите да се биљке аутоматски снабдевају водом. Фиксирајте 
један део дренажне цеви која води из олука у зделу, и уметните једно пре-
ливно црево које поново води назад (уметните сито, и прелив поставите 
бар 10cm више од улазног црева). Ипак, у граду треба да будете опрезни 
ако желите да примените овај метод наводњавања, јер на крововима често 
има много прљавштине и пепела, чађи и много штетних материја које се 
могу нагомилати и у олуцима. Уколико вам се кућа налази у некој мање гу-
сто насељеној четврти, можете применити овај метод наводњавања и без-
брижно отићи на одмор, без бриге да ће вам се башта на балкону осушити. 

Органски отпад из кухиње може се сваког дана лопатицом убацивати у 
земљу у коритима. Тај отпад увек треба да је свеж и да се свакога дана уба-
цује на другом месту. Требало би да се покрије лишћем али тако да до њега 

Киви најбоље расте на заклоњеним местима, 
посебно уз зидове кућа: ова слика приказује 
отпорни киви (Actinidia arguta, ситан плод) који је 
већ порастао до, па и изнад крова Краматерхофа. 
Много осетљивији киви са крупним плодом 
(Actinidia deliciosa) такође се може лако узгајати.
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још увек може доспети доста ваздуха. Тај органски отпад снабдева храном 
глисте а биљке високо квалитетним ђубривом. Временом ће се корита, на-
равно напунити, а добићете супстрат са огромном количином јаја и мла-
дих глиста који се може искористити за жардињере, саксије или у врту.

Течно ђубриво које сам већ описао може се употребити и за зашти-
ту биљака на тераси или балкону, као и за повећање њихове отпорности 
(против лисних ваши и гљивичних обољења као што су плесни и друго). 
Мешавина коју ћете употребити зависи од броја биљака и расположивог 
простора. Биљке потребне за припрему течног ђубрива можете прику-
пити током шетње кроз ливаду или шуму. Нека течна ђубрива развијају 
веома интензиван воњ. Уколико вам тај мирис смета, лако се нешто може 
учинити по том питању: једноставно умешајте у њега мало млевеног ка-
мена и мирис ће бити неутралисан, на исти начин може се употребити и 
валеријана. Уколико не желите да користите течно ђубриво, уместо њега 
можете упоребити биљни чај. На пример, чај од камилице који има ан-
тибактеријско дејство и може се применити за спречавање болести коре-
на. Вратич је веома делотворан против ваши које живе на корену, а мо-
же се употребити и за лечење биљне рђе. Чај се може употребити чим се 
охлади. Који ћете метод применити зависи само од тога који вам се више 
свиђа, јер су биљне мешавине подједнако моћне када се припреме у виду 
чаја, екстракта или као разблажено течно ђубриво. Сопствени експери-
менти ће вас временом довести до најбоље машавине за ваш балкон. 

Временом ће се биљке пењачице стабилизовати и одрвенети (вино-
ва лоза, киви) и више им неће бити потребна потпора. То значи да није 
проблем то што ће дебла „засејана“ печуркама након извесног времена 
изгубити чврстину и моћ да носе тежину. 

На изложеним површинама, биљке треба да се заштите преко зиме. 
На балкону осцилације између високих и ниских температура могу да 
буду екстремне. Можете, на пример, да преко зиме заштитите бетонска 
корита џаковима од јуте. Осетљиве биљке пењачице треба да се заштите 
од прекомерно интензивног зимског сунца асурама од трске јер је запра-
во сунце узрок штета које мраз наноси биљкама! Поред тога, преко зиме 
и земља у коритима треба да се покрије лишћем или јутаним џаковима 
како не би измрзла. На тај начин ће и глисте преживети хладне месеце.

Урод печурака, грожђа, кивија, воћа и поврћа на овим малим површина-
ма јасно показује да су биљке константно снабдеване додатним хранљивим 
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материјама интензивним радом глиста. „Ефекат каљеве пећи“ који ства-
ра зрачење топлоте из куће такође ће имати веома позитивно деловање на 
раст биљака. Биљке се могу и даље ширити уз помоћ додатних подупирача, 
тако да се на тераси развија дивна пергола од лишћа која може да послу-
жи као сунцобран и визуелна преграда. Величина система се може према 
жељи повећавати, нема граница вашој машти! Следећи позитиван ефекат 
је да ће, чак иако се налази на двадесетом спрату, овај врт деци дати могућ-
ност да осете природу и порасту уз њену близину. Различити лептирови, 
пчеле и бумбари брзо ће доћи у ове мини вртове. И птице у њима могу да 
направе своја гнезда. Узгред, овакав мини врт може да направи и пријат-
ну климу у стану и да испуни ваздух очаравајућим мирисима. Зато, урбана 
пермакулутра не представља само хранљиву употребу простора, она диже 
стандард живота и промовише вртне површине као рекреативни простор. 

„БАЈ-ПАС“ ТЕХНИКА

Суседима се обично допадне лепота бујног пермакултурног система. 
Ако се ваш сусед заинтересује за пермакултуру, можете да направите си-
стем који се успиње са спрата на спрат. Пењачице као што су винова лоза 
и киви могу да се успињу са предње стране зграде прихватајући се за бал-
коне. На балконима могу да се припреме корита са земљом тако да биљка 
може да пусти ново корење (уведите биљку у корито, ставите хрпу зе-
мље преко ње и притисните мало каменом). Те биљке ће тако повући све-
жу снагу и хранљиве материје из земље и тако расти од спрата до спрата 
(ово је „бајпас техника“). На сваком спрату о биљци брину и беру пло-
дове људи који тамо живе. На тај начин ће се створити један заједнич-
ки врт. Уколико неко од станара оде на одмор или ће бити одсутан дужи 
временски период, нема опасности да систем неће моћи да функциони-
ше. Биљке су укорењене у контејнере на различитим спратовима где их 
различити људи снабдевају нутријентима и водом. Овакав систем може 
бити и вертикалан и хоризонталан, може да се креће у било ком правцу. 
Наравно, овде је потребно креативно размишљати, јер има тако много 
могућих начина да се употреби, дизајнира и посади систем попут овога. 
Природно, мора се поклонити пажња структуралном интегритету зграде 
са додатном тежином биљака. 
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Са проширеним приступом природи, порашће и међусобна људска 
ем патија. Тако урбана пермакултура може да побољша градску климу и 
буквално и фигуративно, унапређујући међуљудске односе. Биљке могу 
бити мост међу људима.

Када би политичари и пословни људи применили филозофију одржи-
вости и подржавања онда би се градови могли претворити у зелене оазе. 
Сва дворишта, паркинзи, игралишта, отворени простори, зидови и кро-
вови могли би просто да сијају од раскошно зелене вегетације а људи би 

Бајпас техника

Биљке пењачице се 
спроводе са једног 
балкона на други. 
Биљке се полако шире 
по целом стамбеном 
блоку. 

На сваком балкону 
биљка (овде је то 

киви) ће образовати 
нове коренове и тако 
се снабдети водом и 

хранљивим материјама.
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имали користи од позитивних споредних ефеката као што су мање за-
гађење прашином и штетним материјама. Да би се то постигло, морамо 
у ширем смислу променити начин мишљења. Пермакултурни системи не 
функционишу у изолацији од спољашњих утицаја, они захтевају сарадњу!

СПИСАК БИЉАКА

Следећа листа даје преглед локација које различите биљке захтевају и 
обавештења о погодним биљним заједницама. Ипак је важно посматрати 
биљке како би се пронашла најбоља комбинација на вашем комаду земље. 

Поврће 
Биљка Биљка која је подржава Карактеристике и захтеви
Пасуљ 
(Phaseolus sp.)

Чубар (зачинска биљка ин-
тензивног укуса и слабим 
деловањем против лисних 
ваши), кукуруз (као потпо-
ра за пењање) и многе друге

Незахтеван, спада у легуминозе (по-
већава садржај азота у земљишту), 
сунчано или делимично засенчено 
место, воли растресито земљиште, 
мала потражња за нутријентима

Грашак
(Pisum sativum)

Кукуруз (као потпора за пе-
њање) и многе друге

Незахтеван, спада у легуминозе (по-
већава садржај азота у земљишту), 
сунчано или делимично засенчено 
место, воли растресито земљиште, 
мала потражња за нутријентима

Краставац
(Cucumis sativus)

Грашак, пасуљ, бели лук и 
босиљак (спречава плесан), 
дивљи спанаћ и чичока 
около (заштита од ветра)

Воли добро земљиште, заклоњено од 
ветра, велика потражња за нутријен-
тима

Дивљи спанаћ
(Chenopodium 
bonus-henricus)

Добро је садити га око бун-
дева и краставаца; служи 
као заштита од ветра

Незахтеван и издржљив, али воли до-
бро земљиште, сунчано до делимич-
но засенчено, отпоран на мраз, дивље 
поврће

Шаргарепа
(Daucus carota)

Лук, празилук, грашак, па-
суљ, салата и чубар

Воли богато, растресито земљиш-
те, сунчано до делимично засенчено, 
средње захтевна у погледу нутрије-
ната

Кромпир
(Solatium 
tuberosum)

Невен (против нематода), 
грашак, пасуљ и лук

Воли добро земљиште (не сувише 
влажно), сунчано до делимично за-
сенчено, високо захтеван у погледу 
нутријената
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Биљка Биљка која је подржава Карактеристике и захтеви
Бели лук
(Allium sativum)

Сади се уз друге биљке да 
спречи гљивична обољења 
код осетљивих биљака 
(краставац); сам није по-
себно избирљив

Воли растресито, лако земљиште; 
сунчане парцеле, средње захтеван у 
погледу нутријената

Кинеска арти-
чока
(Stachys sieboldii)

Грашак, пасуљ, репа и чу-
бар

Воли добро земљиште, сунчано до де-
лимично засенчено, отпорна на мраз, 
развија гомоље

Купус
(Brassica oleracea)

Грашак, пасуљ (да побољ-
шају земљиште), невен 
(против нематода), божје 
дрвце, босиљак и нана (од-
бија штеточине мирисом и 
есенцијалним уљима), сала-
та (да покрије земљиште)

Добра, влажна земља, високо захте-
ван у погледу нутријената

Бундева, тиквица
(Cucurbita sp.)

Пасуљ, грашак (да побољ-
шају земљиште), кукуруз, 
парадајз, дивљи спанаћ и 
чичока по ивици (заштита 
од ветра)

Воли добро, влажно земљиште, сун-
чан положај, високи захтеви за ну-
тријентима

Празилук
(Allium 
ampeloprasum)

Шаргарепа, бели лук, пара-
дајз, ротквице (да растерују 
штеточине), пашканат и 
водена дрезга

Воли добра, влажна земљишта, висо-
ко захтеван у погледу нутријената

Кукуруз
(Zea mays)

Пасуљ, грашак, парадајз и 
зелена салата (да покрије 
земљиште)

Воли влажно земљиште богато 
хранљивим материјама, високо захте-
ван у погледу нутријената

Блитва
(Beta vulgaris)

Пасуљ, грашак, купус, рот-
квице, зелена салата и нана

Добро, влажно земљиште; посебно јој 
прија добра покривеност тла

Паприка
(Capsicum sp.)

Парадајз, празилук, зелена 
салата и краставци

Добро, влажно земљиште, осунчана 
места заштићена од ветра

Пашканат
(Pastinacia sativa)

Зелена салата, црни корен, 
лук и празилук

Добра, растресита земља, отпоран на 
мраз, задебљали корен

Репа 
(Beta vulgaris)

Пасуљ, грашак, лукови, 
ротквице, зелена салата, 
борач и купус

Незахтевна, али воли влажно земљи-
ште, добро покривено тло је велика 
предност; умерено захтевна у погледу 
нутријената

Салата
(Lactuca sativa)

Ротквице, купус, келераба, 
лук, празилук, борач, па-
суљ, нана, спанаћ и многе 
друге биљке

Нема посебних потреба, умерено 
захтевна у погледу нутријената



СЕП ХОЛЦЕРОВА ПЕРМАКУЛТУРА

242

Биљка Биљка која је подржава Карактеристике и захтеви
Дивља рукола
(Diplotaxis 
tenuifolia)

Веома погодна као пратећи 
усев или биљни покривач

Незахтевна, сунчана до делимично 
засенчена места, једногодишња биљка 
која се може јести као поврће (салата)

Црни корен
(Scorzonera 
hispanica)

Лук, бели лук, зелена сала-
та, шаргарепа; добро га је 
садити уз воћке да расте-
рује волухарице

Воли добро, растресито земљиште; 
ниско захтеван у погледу нутријената

Целер
(Apium graveolens)

Купус, грашак, пасуљ, пра-
зилук и краставац

Воли добру, влажну земљу, високо 
захтеван у погледу нутријената

Спанаћ
(Spinacia oleracea)

Пасуљ, грашак, ротквице, 
зелена салата и краставци

Воли добру, влажну земљу, умерено 
захтеван у погледу нутријената

Парадајз
(Lycopersicon 
esculentum)

Бели лук и босиљак (ради 
спречавања плесни), спа-
наћ, пасуљ, празилук, зеле-
на салата и паприке

Воли добру, влажну земљу, сунчана 
до делимично засенчена места, висо-
ко захтеван у погледу нутријената

Чичока
(Helianthus 
tuberossus)

Добра је за садњу око бун-
дева и краставаца; служи 
као заштита од ветра; до-
бра је поред воћака, скреће 
пажњу волухарица на себе

Добра, растресита земља; отпорна на 
мраз, продорна, веома компетитивна, 
високо захтевна у погледу нутрије-
ната

Шпаргла
(Asparagus 
offi  cinalis)

Зелена салата и други ни-
ски покривачи тла

Незахтевна, отпорна, сунчана места, 
отпорна на мраз, дивље поврће

Водена дрезга
(Sium sisarum)

Лукови, празилук, зелена 
салата, шаргарепа, пашка-
нат и грашак

Добро, растресито земљиште; сунча-
не површине, издржљива, отпорна на 
мраз, користи се и као поврће

Лук
(Allium sp.)

Шаргарепа, пашканат, во-
дена дрезга, зелена салата, 
цикорија, црни корен, рот-
квице и репа

Добра, растресита земља, осунчана 
места, умерено захтеван у погледу ну-
тријената

Лековите и зачинске биљке

Биљка Карактеристике и захтеви
Усколисни оман
(Inula ensifolia)

Добра земља, место на сунцу или полусенци, издржава мраз, 
лековита биљка

Валеријана
(Valeriana offi  cinalis)

Незахтевна, али воли влажно земљиште, делимична сенка, 
издржљива на мразу, лековита биљка

Калопер
(Tanacatum balsamita)

Расте на сиромашном земљишту, на сунцу или у полусенци, 
отпоран на мраз, лековита и зачинска биљка
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Биљка Карактеристике и захтеви
Босиљак
(Ocimum basilicum)

Добра, растресита земља; осунчано место, једногодишња за-
чинска биљка

Дивљи пелин
(Artemisia vulgaris)

Веома незахтеван, сунчан положај, отпоран на мраз, лекови-
та и зачинска биљка (добар уз свињетину)

Гавез
(Symphytum offi  cinale)

Незахтеван, али воли добра земљишта, осунчан или дели-
мично засенчен положај, лековита биљка, течно ђубриво

Арника
(Arnica montana)

Подводно земљиште, незахтевна, осунчан положај, издржљи-
ва на мразу, лековита биљка

Планински чубар
(Satureja montana)

Добро, растресито, осунчано земљиште, издржљив и отпо-
ран на мраз, зачинска биљка, тера лисне ваши од пасуља

Борач
(Borago offi  cinalis)

Незахтеван, али више воли добра земљишта, сунце или де-
лимична сенка, једногодишња биљка, добра за поправљање 
тешких земљишта, лековита и зачинска биљка

Драгушац
(Nasturtium offi  cinale)

Влажна до водена станишта (расте на обалама), у делимичној 
сенци, отпоран на мраз, може се додавати салатама

Мирођија
(Anethum graveolens)

Добра, влажна земља; зачинска једногодишња биљка, сунце 
или делимична сенка

Божје дрвце
(Artemisia abrotanum)

Такође успева на сиромашном земљишту, на сунчаним ме-
стима, отпорно на мраз, лековита и зачинска биљка, мирише 
на лимун

Камилица
(Matricaria chamomilla)

Незахтевна, једногодишња биљка, расте на сиромашним зе-
мљиштима, лековита биљка

Разгон
(Veronica offi  cinalis)

Незахтеван, расте на сиромашним земљиштима, сунце или 
делимична сенка, отпоран на мраз, лековита биљка

Бели слез
(Althaea offi  cinalis)

Добра земља, сунчане површине, не слаже се добро са мно-
гим биљкама, отпоран на мраз, лековита биљка

Анђелика
(Angelica archangelica)

Добро, дубоко, влажно земљиште: делимична сенка, двого-
дишња, отпорна на мраз, зачинска и лековита биљка

Шафраника
(Carthamus tinctoria)

Такође расте на сиромашним земљиштима, једногодишња 
биљка, расте на сунцу. Користи се за фарбање – жута и на-
ранџаста боја

Жута камилица
(Anthemis tinctoria)

Назахтевна, такође расте на сиромашном и сувом земљишту, 
на сунчаним местима; отпорна је на мраз, користи се за фар-
бање у жуто 

Естрагон
(Artemisia dracunculus)

Назахтеван, али више воли добру земљу, сунчане површине, 
осетљив на мраз, зачинска биљка са веома интензивним уку-
сом

Вирак
(Alchemilla erythropoda)

Веома незахтеван, воли сунце или делимичну сенку, отпоран 
на мраз, лековита биљка

Линцура
(Gentiana lutea)

Незахтевна, расте на сунцу, добро подноси мраз, лековита 
биљка
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Биљка Карактеристике и захтеви
Морач
(Feoniculum vulgare)

Добра земљишта на сунцу или у делимичној сенци, издржава 
мраз, зачинска и лековита биљка

Бергамот
(Monarda sp.)

Такође расте на сиромашним земљиштима, расте на сунцу, 
отпоран на мраз, лековита биљка, може се користити за чај

Густолисна дивизма
(Verbascum densifl orum)

Незахтевна, расте на сунцу, двогодишња, издржава мразеве, 
лековита биљка

Срдачац
(Leonurus cardiaca)

Незахтевна и издржљива, тражи сунце или делимичну сенку, 
отпорна на мраз, лековита биљка

Мали гавез
(Cynoglossum offi  cinale)

Незахтевна, воли добро свеже земљиште, двогодишња биљка, 
отпорна на мраз. Сунце или делимична сенка, штити биљке 
од волухарица

Кантарион
(Hypericum perforatum)

Успева и на сиромашним земљиштима, осунчана места, от-
порна на мраз, лековита биљка

Иђирот
(Acorus calamus)

Мочварна станишта, обалске зоне, медицинска и зачинска 
биљка, сунце или делимична сенка 

Драгољуб
(Tropaeolum majus)

Незахтеван, расте на сунцу или делимичној сенци, једного-
дишња биљка, може се додавати салатама, добар је као мамац 
за лисне ваши 

Красуљица
(Anthriscus cerefolium)

Незахтевна, једногодишња, расте на сунцу, зачинска и леко-
вита биљка

Кипровина
(Epilobium parvifl orum)

Такође расте на сиромашним земљиштима, на сунцу, отпор-
на на мраз, лековита биљка

Лучац
(Allaria petiolata)

Има укус на бели лук, незахтеван, расте у делимичној сенци, 
отпоран на мраз, лековита и зачинска биљка

Коријандер
(Coriandrum sativum)

Добра, влажна земља; једногодишња биљка, осунчана места, 
зачин (свежи листови и семе)

Различак
(Centaurea cyanus)

Незахтеван, сува земљишта, сунчана места, једногодишња ле-
ковита биљка

Коврџава нана
(Mentha spicata 
var. crispa)

Добра земља, сунце или делимична сенка, отпорна на мраз, 
лековита биљка, може се користити за чај

Рен
(Armoracia rusticana)

Незахтеван, сунчано до делимично засенчено станиште, от-
поран на мраз, зачинска биљка

Лаванда
(Lavandula angustifolia)

Оцедита земљишта, сунчан положај, отпорна на мраз, одбија 
лисне ваши, лековита биљка

Селен
(Levisticum offi  cinale)

Воли добро земљиште, издржљив, расте на сунцу или у дели-
мичној сенци, зачинска и лековита биљка

Медуника
(Filipendula ulmaria)

Добра, влажна до водена тла (расте уз обале), делимична сен-
ка, отпорна на мраз, лековита биљка

Мајоран
(Origanum majorana)

Добра земљишта, сунчан положај, лековита и зачинска биљка
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Биљка Карактеристике и захтеви
Сикавица
(Silybum marianum)

Незахтевна, сунчана места, отпорна на мраз, двогодишња ле-
ковита биљка

Сиљевина
(Peucedanum 
ostruthium)

Добра, влажна земљишта; делимична сенка, отпорна на мраз, 
лековита биљка

Мускатни слез
(Malva moschata)

Такође расте на сиромашним земљиштима, на сунчаним ме-
стима, отпоран на мраз, издржљив, лековита биљка

Попадија
(Tanacetum perthenium)

Незахтевна, сунчана станишта, отпорна на мраз, лековита 
биљка

Жути ноћурак
(Oenothera biennis)

Незахтеван, сунчана станишта, отпоран на мраз, лековита 
биљка, цветови се отварају ноћу – ноћни лептирови

Петровац
(Agrimonia eupatoria)

Оцедито земљиште, на сунцу или у делимичној сенци, подно-
си мраз, лековита биљка

Вранилова трава
(Origanum vulgare)

Добро, влажно земљиште; сунчана места, издржава мраз, за-
чинска биљка

Першун
(Petroselinum crispum)

Више воли добра земљишта, делимичну сенку, двогодишња 
зачинска биљка

Пеперминт
(Mentha piperita)

Незахтеван, али више воли добру земљу, расте на сунцу и де-
лимичној сенци, отпоран на мраз, лековита биљка, може да 
се користи за чај

Метвица
(Mentha pulegium)

Незахтевна, али више воли добру земљу, расте на сунцу и де-
лимичној сенци, осетљива на мраз, лековита биљка, може да 
се користи за чај

Широколисна мајчина 
душица
(Th ymus pulegiodes)

Незахтевна, расте на сунцу, отпорна на мраз, лековита и за-
чинска биљка (има посебно јак мирис када расте на сувом и 
сиромашном земљишту)

Вратич
(Tanacetum vulgare)

Такође расте на сиромашном земљишту, на сунчаним мести-
ма, издржава мраз, може да се користи у течним ђубривима

Невен
(Calandula offi  cinalis)

Незахтеван, али воли добру земљу, једногодишња биљка, рас-
те на сунчаним местима, добра биљка за одвраћање нематода 
у мешовитим засадима, лековита биљка

Ехинацеа
(Echinacea purpurea)

Добра, оцедита земља; сунчана места, отпорна на мраз, леко-
вита биљка (посебно у хомеопатији)

Жалфија
(Salvia offi  cinalis)

Незахтевна; сунчана места, отпорна на мраз, лековита и за-
чинска биљка (има посебно јак мирис када расте на сувом и 
сиромашном земљишту)

Ситни бели лук
(Allium ramosum)

Диван мирис и укус, незахтеван, али више воли добра зе-
мљишта на сунцу или у делимичној сенци, отпоран на мраз, 
зачинска биљка

Влашац
(Allium schoenoprasum)

Добра земљишта на сунцу или у делимичној сенци, отпоран 
на мраз, зачинска биљка
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Биљка Карактеристике и захтеви
Росопас
(Chelidonium majus)

Незахтеван, али више воли добра земљишта на сунцу или у 
делимичној сенци, отпоран на мраз, лековита биљка

Црно трандавиље
(Alcea rosea var. nigra)

Веома лепо, воли земљишта богата нутријентима, расте на 
сунцу, лековита биљка, може да се користи за чај

Сапуњача
(Saponaria offi  cinalis)

Незахтевна, издржљива, расте на сунцу или делимичној сен-
ци, отпорна на мраз, корење може да се кува и да се њиме пе-
ре суђе

Чехуља
(Myrrhis odorata)

Добро, влажно до подводно земљиште; делимична сенка, от-
порна на мраз, зачинска биљка

Кичица
(Centaurium erythraea)

Сиромашна земљишта, сунчана станишта, отпорна на мраз, 
двогодишња лековита биљка

Тимијан
(Th ymus vulgaris)

Незахтеван, осунчана места, издржава мраз, медицинска и 
зачинска биљка (има посебно интензиван мирис и укус када 
расте на сиромашном сувом земљишту)

Лазаркиња
(Galium odoratum)

Добра, влажна земља у делимичној или потпуној сенци, от-
порна на мраз, зачинска биљка, може се користи за слатки 
пунч 

Дивљи бели лук
(Allium vineale)

Веома ароматичан, расте на сунцу, отпоран на мраз, зачинс-
ка биљка

Рута
(Ruta graveolens)

Више воли растресита земљишта, осунчана места, осетљива 
је на мраз, одбија инсекте, лековита и зачинска биљка

Пелин
(Arthemisia absinthium)

Такође расте на сиромашним земљиштима, на сунчаним ме-
стима, не слаже се добро са многим другим биљкама, отпо-
ран на мраз, лековита биљка

Арника
(Arnica chamissonis ssp. 
foliosa)

Незахтевна, такође на сиромашним земљиштима, на сунцу 
или у делимичној сенци, отпорна на мраз, лековита биљка; 
слично делује као планинска арника

Сребрна дивизма
(Verbascum 
bombyciferum)

Незахтевна, осунчана станишта, издржава мраз, двогодишња 
лековита биљка

Изоп
(Hyssopus offi  cinalis)

Такође расте на сиромашним земљиштима, на сунцу, отпо-
ран на мраз, лековита и зачинска биљка

Ранилист
(Stachys offi  cinalis)

Незахтеван, расте на сунцу или делимичној сенци, отпоран 
на мраз, лековита биљка

Матичњак
(Melissa offi  cinalis)

Незахтеван, али више воли добру земљу, расте на сунцу, от-
поран је на мраз, лековита биљка, може да се користи за чај
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ШКОТСКА

Принципи пермакултуре су делотворни у читавом свету. У књи-
зи „Бунтовни земљорадник“, првој коју сам написао, већ сам опи-

сао своје пројекте у Бразилу, Колумбији и Северној Америци (Монтана). 
Стратегије засноване на пермакултури омогућавају успешно бављење 
пољопривредом и у тешким условима (стање земљишта, клима). Следећи 
извештај би требало да охрабри свакога ко је заинтересован за пермакул-
туру да оствари своје визије и планове чак и ако места на коме раде ни-
су „повољна“. У свом пројекту у Шкотској могао сам да видим позитивне 
резултате које смо у кратком времену остварили на киселом земљишту и 
то без правог посла на унапређењу подручја.

Приликом првог обиласка, на плану смо на различитим висинама (приближно 100m -350m надморске 
висине) одабрали огледне површине на којима бих могао да почнем са експериментима. Фотографија 
приказује дискусију са Џимонт Лонгес-Сваровским, магистром Кристијаном Коидијем и мојом супругом 
Вероником на лицу места.

ПРОЈЕКТИ
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Пермакултурни пројекат у Шкотским брдима одвијао се у сарадњи са 
породицом Лангес-Сваровски. Циљ је био стварање пермакултурног врта 
за приватну свакодневну употребу те породице. Овај заједничи пројекат 
ми је пружио прилику да испробам своје методе на киселом (рН вредност 
је била између четири и пет) тресетном земљишту шкотских пустара. 

 

На фотографији се може видети једна 
еродована секција коју смо изабрали као 
огледну површину. Она је ограђена да би се 
спречило да јелени пасу на њој. Вегетација 
се ту углавном састоји од шиља (Cyperaceae), 
ветрогона (Eriophorum), оштрице(Carex) и 
вреса (Calluna vulgaris) који се добро носе са 
преовлађујућим киселим условима.

Након сетве пробна површина је настрта 
растреситим слојем сламе.

У мају 2003. ове пробне површине смо по први пут 
засејали семенском мешавином. У њој је било семе 
житарица (старе врсте житарица: крупник двозрнац, 
крупник једнозрнац и стара сибирска врста пшенице) 
са неким врстама поврћа које су служиле као пратеће 
културе (ротквице, зелена салата и т.д.) и биљакама које 
побољшавају састав земљишта (различите легуминозе). 
Намера нам је била да видимо да ли ће и како изабране 
биљке расти под преовлађујућим условима у тој области 
(стални ветар, кисела и влажна земља). На фотографији: 
припрема семена за сетву са Питером Вемисом и још 
једним колегом.

Годину дана касније, у мају 2004, та површина је 
била потпуно промењена. И житарице и поврће су 
проклијали и веома лепо се развили.
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Коначно, у мају 2004. године помоћу багера направљена је прва висока 
леја. Тестирао сам дејство високе леје на различите типове земљишта (од 
тресетишта до мочварних терена) и на различитим висинама у тој обла-
сти. 

На једном заклоњеном месту изникло је чак и 
семе линцура (Gentiana lutea и Gentiana punc-
tata) и после годину дана се развило у јаке нове 
биљке. Охрабрени оваквим исходом, почели 
смо да планирамо систем високих леја.

Нове високе леје су прекривене сламом. 
Настрти слој нема намену да само штити 
земљиште од утицаја сурових временских 
прилика, већ и да спречи да птице поједу семе. 
Као што се на фотографији може видети, високе 
леје се налазе у непосредној близини малог 
пута. Тако су леје приступачније, а и лакше се 
на њих може мотрити. Такође је, ако су усеви 
близу пута, мања опасност да ће биљке појести 
животиње.

Резултати су далеко надмашили моја очекивања. Чак и 
под тим веома тешким условима – који уствари уопште 
нису погодни за биљке – пратећи усеви, т.ј. поврће је 
дивно израсло.

Новостворене високе леје на вресишту. У њих је убачен 
кабаст материјал прикупљен рашчишћавањем терена 
(дрвеће, пањеви, гране борова и смрча између осталог) 
и врес. Високе леје су постављене у облику таласасте 
линије.
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Моја последња посета Шкотској 23. јула 
2004. године: брао сам роткве са магистром 
Кристијаном Коидијем (саветник породице 
Лангес-Сваровски и вођа пројекта). Урод је 
био богатији од очекиваног: старе житарице 
су биле већ два метра високе! Овакав принос 
је, коришћењем семенских мешавина и 
настирања, постигнут на земљишту које је пре 
тога било уништено ерозијом. 

Беркширске свиње (стара сорта свиња) 
и гуске се селе у нови смештај на новом 
премакултурном систему.

Са колегом Ериком Ауерингом подигао сам и подрумско 
спремиште користећи мој испробани и тестирани 
систем. Подрум служи као спремиште, али може се 
искористити и као отворени заклон.

Планирам следеће кораке са Џимонт Лангес-
Сваровским. Како су најновији огледи дали задивљујуће 
резултате, планирамо да у пермакултурни систем 
уведемо дивље и култивисане воћке. Током времена 
ово опустошено и еродовано подручје развиће 
се у „јестиви пејзаж“ са разноврсним биљним и 
животињским светом. 

ПИСМО НА НАРЕДНОЈ СТРАНИ:

Драги Сепе, 
Моје најискреније честитке за рођендан, желим ти све најбоље. Више од свега желим ти здравље, срећу и 
успех. 
Било ми је необично драго што сам те поново видео у Шкотској, не мо гу ти речима изразити задовољство 
које ми је донео успех овога про јекта. Много ти хвала! 
Права је радост радити са тобом и надам се да ћемо и у будућности поново радити на неким новим 
пројектима. 
Још једном, шаљем ти најлепше жеље, 
 Кристијан
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ТАЈЛАНД

Крајем 2003. године стигао ми је захтев од једног лекарског пара из 
Тајланда. Они су управљали сиротиштем које се налазило на око 100km 
од Банкока, и у коме су бринули о четрдесеторо деце. Тај пар ми је ис-
причао да би волели да повећају капацитет сиротишта на стотину деце. 
Циљ им је био да сиротиште оспособе тако да буде у стању да узгаја оно-
лико хране колико би му омогућило да постане самодовољно. И тако сам 
са својим помоћницима и ученицима у јануару 2004. године одлетео у 
Тајланд да лично снимим ситуацију и да подржим планове те породице. 

При првом обиласку терена, власници су изразили жељу да током 
предстојећих послова на ископавању у пројекат укључе речи ЉУБАВ-
МИР (енг: love-peace). Како преко њихове земље прелази коридор за ави-
оне који лете за Банкок, те речи би требало да буду довољно велике да 
порука може да се прочита из авиона. 

Најпре сам провео једно вече разматрајући тај предлог и могуће из-
гледе да се он оствари. Онда ми је синула идеја да слова можемо да начи-
нимо од високих леја и насипа а онда да у удубљењима унутар тих слова 
начинимо језерца и јаркове. 

На јужној страни поруке LOVE-PEACE планирали смо да наведемо 
воду у прво слово „L“ и да је изведемо из последњег слова „Е“. Слово „Е“ 
ће бити обликовано у најдубље језерце. Унутар сваког језерца постојаће 
дубља и плића места која ће на најбољи начин задовољавати потребе 
различитих врста риба, ракова, краба, и шкољки. Различите дубине во-
де значе и да ће у језерцу постојати делови са различитим температура-
ма воде. На тај начин могу се свести на минимум проблеми као што су 
мањак кисеоника или потпуно обрастање језерца вегетацијом. 

Такве измене у облику земљишта неће само повећати површину об-
радиве земље, већ ће је и заштитити од плављења. До сада, она је током 
кишне сезоне била плављена и није се могла обрађивати. Циљ је био да 
се цела површина земље заштити од поплаве једним насипом, који ће 
свести на минимум количину штетних супстанци које долазе са стра-
не која се граничи са интензивно ђубреним пољем пиринча. Те проме-
не ће подразумевати и стварање микроклиматских зона као што су „суве 
области“ и мини „кишне шуме“. Промене на имању неће само створити 
корисне површине које ће моћи да се обрађују током целе године, већ и 
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рекреативни и експериментални пејзаж као и врт за децу у сиротишту 
и људе у оближњој универзитетској болници у коме ће моћи да се одмо-
ре и опусте. Цела површина се онда може претворити у парцеле „убери 
сам“, у огледна добра и парцеле за гајење стоке. Може послужити и као 
уточиште за птице и дивље животиње. 

Пермакултурни пројекат у Тајланду

Попречни пресек једног слова. 
Ниво воде у језерцу се мења 
зависно од доба године и 
количине падавина.

Резутат ће бити многонаменски водени врт. Једно језеро 
са остврцем, на коме ће бити изграђен земљани подрум, 
употпуниће план. Систем ће бити окружен уздигнутом лејом.

Детаљ: Један део од око педесет 
хектара земље биће претворен у 
језерца у облику слова.
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Како нам је у неограниченим количинама на располагању била висо-
коквалитетна глина, одмах се указала могућност да се та сировина упо-
треби. Углавном сам планирао да је употребим за градњу. Спремишта па 
чак и куће могле су се по мом предлогу изградити брзо и веома јефтино. 
Уз коришћење багера било би могуће веома брзо изградити такву кућу. 

Сматрао сам да је посебно важно поново успоставити природно стање 
система за снабдевање водом који је био загађен многим штетним суп-
станцама. Тако сам сиротишту предложио да се направи једно речно ко-
рито обрасло трском за пречишћавање отпадних вода и регенерисање и 
искоришћавање површинске и дубинске воде. За саму прераду воде ски-
цирао сам језерца са одговарајућим биљкама, ваздухом и филтрирањем. 
Препоручио сам и изградњу једног дубоког бунара. Како би се уштедело 
што је могуће више енергије, систем пумпи покретан водом, ветром или 
електричном енергијом добијеном из соларних ћелија. Ангажованост па-
ра који је руководио тим сиротиштем је заиста био пример за све нас. Пи-
тање до које мере су моје идеје и предлози усвојени и примењени овде мо-
ра остати без одговора. Како је Тајланд предалеко да бих могао редовно да 

надгледам систем или да учествујем у 
развоју послова, остаје ми само да овде 
пожелим успех пројекту који смо зајед-
но отпочели и на коме смо радили са 
тако много радости. 

Ивице слова маркиране су стубовима, тако да 
копач може да почне са радом. 

Деца помажу да се у рову засаде воћке (манго, папаја и 
многе друге) за каснију употребу.

Мој дугогодишњи колега Ерих Ауеринг припрема 
застор за ров.
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Пермакултура: начин за будућност.

Воде има много, али је на жалост веома загађена 
интензивном пољопривредом. Фотогрфија 
приказује поље пиринча које се обрађује.

Глине и иловаче има у изобиљу и оне се могу добро 
искористити као грађевински материјал.
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ПРОЈЕКАТ ЗА СПАС 
И ЖИВОТ АУЗЕРЛАНДА

У области Бад Аусе у Штајерској ради се на јединственом пермакул-
турном пројекту чији је циљ да се људима са умањеним способности-
ма омогући да се интегришу на посебан начин, уз помоћ пермакултуре. 
Коришћењем различитих техника пројекат ће допринети и растерећењу 
породица у којима живе људи смањених способности. На концепту тог 
пројекта радио сам са организацијом „Спас и живот Аузерланда“ (под 
вођством Роланда Калфта) у јуну 2003. године. Срећан сам што радом на 
овом општинском пројекту могу да учествујем у изградњи пермакултуре 
доступне људима са умањеним способностима и њиховим породицама. 
То је и разлог због кога сам пристао да подржим пројекат „Берта“.

Тај пројекат укључује заснивање вртова за узгој многих врста воћа и 
поврћа, различитих пријатних и мирних окружења у којима ће се увеж-
бавати чулна перцепција, једног врта за активности у коме ће се учити 
покретљивост, воденог врта и стеновите парцеле на којој ће се посетио-
ци окупљати. Биће ту и један земљани подрум и једно земљано склони-
ште. Планови за овај пројекат могу се наћи у поглављу „Обликовање пеј-
зажа“. Волео бих да сада дам само кратак преглед концепта тог пројекта. 

 ▶ Медитерански врт
У Медитеранском врту, у читавом низу различитих експеримената, 

узгајаће се аутохтоне и многе неаутохтоне врсте биљака и дрвећа. Услед 
неуобичајене конструкције тог врта (састојаће се од заштићених тера-

са на којима ће се задржавати топло-
та) просечна годишња температура на 
овом месту требало би да буде виша, 
те би ту било могуће узгајање грожђа, 
смокава, кивија и других врста воћа 
које захтевају сунчане услове. 

Деца одушевљено помажу у садњи и прављењу мостова 
у Медитеранском врту.
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 ▶ Водени врт
Овај врт би требало да приближи наше посетиоце умањених способ-

ности воденим стаништима са свим њиховим биљним и животињским 
становницима. Највећа пажња ће се посветити директном додиру са во-
дом, који се може остварити прављењем плитких газова који се могу 
прећи и у инвалидским колицима, те ће посетиоцима бити могуће и да 
седећи у колицима саде биљке. У воденом врту планира се садња воде-
них биљака и размножавање риба. 

 ▶ Врт чула
Посебно одабране биљке и грађевински материјали у овом врту тре-

ба да пруже задовољство чулима посетилаца. Овај врт ће бити засађен 
биљем и цвећем интензивног мириса и пријатне ароме, као и укусним 
бобицама и воћем. То ће обрадовати чула укуса и мириса наших посети-
лаца. Цвеће јарких боја ће водити људске погледе кроз лавиринте. Чуло 
додира ће бити подстакнуто избором различитих природних материјала 
(камен, дрво и вода). 

Врт чула је тренутно у изградњи и гледа на Медитерански врт. Стене 
у врту треба да се поставе у неправилнијем распореду а високе леје тек 
треба да се заврше. 

 ▶ Врт активности
У овом врту стимулисаће се покретљивост посетилаца. Они ће се уз 

помоћ природних помагала (различите формације стена и дрвене струк-
туре) учити равнотежи, координацији и финим моторним функцијама.

Изградња Врта чула: остатак посла углавном треба 
да се обави ручно.
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 ▶ Одмориште и Стеновити врт
На овим местима пажња је усмерена ка духовном животу посетила-

ца. Пажљивим избором позитивних вибрација које се могу наћи у при-
роди они се подстичу на опуштање. Одмориште ће бити место на коме ће 
се посетиоци телесно добро осећати (обедовање под ведрим небом, пик-
ник), а стеновити предео ће постати место културних сусрета. Музика и 
поезија ту ће наћи своје место. 

 ▶ Земљани подрум и склониште
Земљани подрум је намењен чувању производа са парцела под пер-

макултуром. Положај и опремљеност ове грађевине чини је идеалном за 
складиштење воћа и поврћа, тако да ће свежи производи на овом месту 
моћи да се нуде све до касне зиме. Склониште би требало да послужи и 
као отворен заклон за домаће животиње (најбоље свиње).

Наши посетиоци ће од самог почетка бити укључивани у пројекат. 
Планира се да они помажу и практично, на пример, да засаде разне по-
вршине и да сами створе окружења у којима ће моћи да буду срећни и 
где ће им бити удобно. Цела површина ће тако бити испланирана да ће 
велики посао садње и убирања плодова бити могућ из инвалидских ко-
лица. Важан део интеграционог процеса може бити и изношење произ-
вода пред локалне купце на недељној пијаци.

Радови на изградњи пројекта „Берта“ отпочели су 22. априла 2004. го-
дине. Сада ишчекујем да видим остварење тог пројекта. 
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Рад на природном живљењу и природној пољопривреди је тежак у 
време када људи у пољопривреди, науци и политици гледају само у 

„напредак“, док о природи уопште и не размишљају. „Расти или пусти 
друге да расту“ – то је мото модерног доба. У нашој конкурентској еконо-
мији мало је места остало за природно размишљање.

Домаће животиње се гаје у све скученијим условима, оне се хране ау-
томатски а контролишу компјутерски. Тако је изгубљен сваки додир са 
животињама и оне се сада сматрају више робом а мање живим бићима. 
Људи о томе говоре као о „производњи меса“. Само од здраве животиње 
можете да очекујете здрав производ. Људи су одговорни за патњу жи-
вотиња. Моја посматрања то увек изнова потврђују. Једини одговарајући 
начин је да се са поштовањем односимо према свом окружењу и ство-
рењима која у њему живе заједно са нама. 

Једна од мојих средишњих идеја је: „Покушај да се поставиш на место 
другог створења, било да је то биљка или животиња, и брзо ћеш открити да 
ли је окружење које си им наменио добро за њега или није. Уколико се из-
близа загледате у биљку или животињу, брзо ћете видети да ли је она срећ-
на или не. Међутим, ако ни ви не бисте желели да као биљка или животиња 
живите у том окружењу, онда брзо у њему промените животне услове! Једи-
но ће животиње које срећно живе радити за вас даноноћно, а ви ћете бити 
на највећем добитку као власник здравог биљног и животињског царства.“

Има још тако много тога што бих могао испричати о својим искустви-
ма стеченим у раду са биљкама и животињама. На жалост, не може све 
да стане у књигу. Када смо се први пут срели, пре девет година, мој при-
јатељ професор Бернд Лотс ме је замолио да документујем сва своја пра-
ктична искуства. Покушаћу, онолико колико могу, да одржим обећање 
које сам тада дао, бележећи и предајући своја искуства и запажања. 

Надам се да ће ова књига допринети да се и према природи и према 
свету односимо са више поштовања. Природа је савршена у свим својим 
пројавама, једино људска бића праве грешке. 

 Сеп Холцер

ЗАКЉУЧНА РАЗМИШЉАЊА
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Јосеф („Сеп“) Холцер се родио у покрајини Салцбург, у Аустрији. Он 
је пољопривредник, писац, и међународни консултант за природ-

ну пољо привреду. Од својих родитеља је 1962. године преузео породич-
но имање и потом први примењивао технике еколошке пољопривреде 
на великим висинама (око 1500m надморске висине), након што је до-
живео неуспех у примени уобичајених метода у пољопривреди. Звали су 
га „бунтовни пољопривредник“ јер није хтео да се приклони конвенцио-
налним пољопривредним системима – иако је плаћао казне и бивао за-
страшиван затворским казнама, на пример због тога што није орезивао 
своје воћке. Холцер води семинаре о пермакултури, на свом имању и у 
читавом свету, написао је неколико књига, а о њему је снимљен и филм 
под називом „Бунтовни пољопривредник“. У Аустрији ради као перма-
клутурни активиста у установама пољопривредне индустрије, а у ино-
странству као саветник за еколошку пољопривреду. 

Магистар Клаудија Холцер је завршила средњу школу у Тамсвегу и по-
том наставила да студира биологију (специјализирајући зоологију) у Гра-
цу. За дисертацију је проучавала разноврсност врста инсеката у системи-
ма високих леја на Краметерхофу. Од 2002. године ради као независни 
биолог у облсти еколошке едукације и пермакултуре.

Јосеф Андреас Холцер је по-
хађао Шумарску школу у Брик 
ан дер Мур. Пошто је положио 
дипломски испит, 2002. годи-
не је почео да студира еколо-
гију и биодиверзитет у Грацу. 
Поред студија, интензивно се 
бави пољопривредом заснова-
ном на пермакултурним прин-
ципима. 

АУТОР И КОАУТОРИ
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Издавачка кућа „Звонећи Кедри Србије“ настала је ради објављивања 
књига руског аутора Владимира Мегреа о Анастасији, необичној уса-

м  љеници из сибирске тајге и њеној визији о препороду човечанства и 
спасу планете која је, кажу многи, већ почела да мења свет. Анастасија је 
вратила човеку достојанство и моћ сина (а не раба) Божјег, чије је предо-
дређење да воли, да ствара и да влада Васељеном. Међутим, то ће моћи 
тек када одбаци са себе све наслаге не-разума и освести своје природно 
биће. А шта је човеку за то потребно? Па не много, каже Анастасија. Ко-
мад земље, који не мора бити већи од једног хектара, на коме ће свака по-
родица изградити своје завичајно имање, своје Пространство Љубави. 
Књиге В. Мегреа преведене су и још увек се преводе у десетинама земаља. 
Нови талас људи, заморених безнадежним градским окружењем, а охра-
брених надахнутим визијама сибирске усамљенице, придружио се или 
се озбиљно спрема да се придружи већ постојећим отшелницима у поку-
шају да живе један искренији, поштенији, достојнији живот у сагласју с 
Природом. Али, ту наилазе потешкоће и први конкретни проблеми: како 
разумети Природу? како одабрати земљу? како направити кућу? како ор-
ганизовати имање? како произвести довољно хране? од чега живети? 

Књига коју сте управо прочитали, а то је други велики подухват ове 
издавачке куће, односи се на многа од горе постављених питања. Поузда-
но тврдимо да је Сеп Холцер вероватно најпозванији да на њих одгово-
ри. Иза свега реченог у овој књизи стоји читав један живот и безмало 
седам деценија непрестаног додира са Природом, бављења пољопривре-
дом, вођења имања, породичне економије... 

И Сеп је човек који надахњује и који је успео да много тога да преокре-
не. Рођен је (и даље живи) у високим Алпима, у крају који би се могао на-
звати „пасивним“, из кога су људи још пре више деценија почели да од-
лазе. Тако су, не видећи перспективу у останку на селу, отишла и његова 
старија браћа. Отац, ухваћен привидом о сопственој немоћи почео је да 
се карта, продао је део имања а остатак ставио под хипотеку. У тим непо-
вољним околностима, испуњен поверењем у своју радозналост, неуморну 

ПОГОВОР
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радиност и љубав према земљи, Сеп је са двадест година преузео поро-
дични посед. И, мало по мало, чудо се догодило: У породицу су се вра-
тили слога и јединство, дугови су отплаћени, имање откупљено и потом 
проширено. Природна разноврсност живога света у окружењу се обнови-
ла па и увећала, људи су почели да се мењају, нове генерације су одједном 
пожелеле да остану на породичним имањима. Професори из Аустрије, а 
потом и из читавог света, почели су да доводе своје студенте на Краме-
терхоф где је отворен и центар за обуку, Сеп је постао позната личност, 
саветник у многим пројектима за преображај и обнову предела униште-
них разорним људским деловањем. Ако мислите да му је било лако, јер је 
Аустрија „ипак једна цивилизована и уређена држава“, можете прочитати 
његову аутобиографију „Бунтовни земљорадник“ и уверити се да је деце-
нијама водио беспоштедну, праву титанску битку против „терора биро-
кратије“ и људске суревњивости и зависти. Такође, научићете да сложна 
породица и срећан брак могу помоћи да се све издржи и на крају победи. 

У време када се сви вајкамо како су изгубљена многа стара знања и 
умећа, кад је готово немогуће доћи до старих сорти воћа и животиња, и 
кад практично више нема семена нехибридног поврћа, Сеп Холцер по-
ручује, и још више, показује, да се малтене све то може васпоставити, и 
то само на једном месту, у само једној генерацији. Као што сте се уве-
рили, он ипак не даје готово никаква коначна решења, већ напротив не-
престано позива на стално посматрање природног света, уживљавање 
у њега и исправно, креативно размишљање. Ово ће можда тешко пасти 
онима који су навикли да без поговора прихватају „стање ствари“, си-
стемска решења и важеће „истине“. Руку на срце, сви смо мање или више 
такви, али, подстакнути већ проживљеним искуством једног несвакида-
шњег човека, можда ћемо наћи снаге да се упустимо у авантуру откри-
вања свог природног бића. 

Звонећи Кедри Србије ће настојати да у блиској будућности објаве 
још неке наслове који ће нам свима у томе помоћи, а тиме ће и испунити 
сврху свога постанка. 

Желимо вам исто што и Сеп Холцер – одлучност, упорност и грађан-
ску храброст у настојању да за себе и сва ближња створења изборите не-
зависан живот достојан поштовања. 

 Мирјана Петровић и Звонећи кедри Србије 
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