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OKOLJEVARSTVENA PROBLEMATIKA ZASEBNIH VRTOV NA
VODOVARSTVENIH OBMOČJIH LJUBLJANE
IZVLEČEK:
Vodovarstvena območja zahtevajo najvišjo stopnjo pazljivosti. Na ožjih vodovarstvenih območjih
Ljubljanskega polja se, v obliki razpršenega vzorca, pojavljajo zasebni zelenjavni vrtovi. Gre za
ljubiteljsko vrtnarstvo, kjer sta glavna motiva pridelovanje zdrave hrane in fizična aktivnost oziroma
rekreacija. Vrtovi so z vidika varovanja okolja pomembni zaradi intenzivne obdelave, kjer so vnosi
(na primer pri gnojenju) na enoto površine velikokrat večji kot pri klasični kmetijski rabi. S pomočjo
socialno-ekološke metode smo ugotavljali pritiske na okolje preko obdelovalnih navad ter v manjši
meri okoljsko zavest stotih obdelovalcev zasebnih vrtov. Zanimali so nas štirje tematski sklopi:
gnojenje, uporaba fitofarmacevtskih sredstev, ravnanje z nevarnimi odpadki (odpadno embalažo) in
uporabo vode za zalivanje. Sklope smo na koncu, upoštevajoč podatke, pridobljene z anketiranjem,
podatke o stanju okolja in podatke, pridobljene preko pogovorov z ljudmi, ocenili z
okoljevarstvenega vidika.
Ključne besede: zasebni vrtovi, kmetijsko obremenjevanje, načini vrtnarjenja, varstvo okolja,
vodovarstvena območja, Ljubljansko polje, Ljubljana.

ENVIRONMENT PROTECTION: PRIVATE VEGETABLE GARDENS ON
WATER PROTECTED AREAS IN LJUBLJANA
ABSTRACT:
Water protected areas demand the highest level of our attention. On inner water protected areas of
Ljubljansko polje we find randomly dispersed private vegetable gardens. People mainly grow
vegetables on them, wanting to grow organic crops and take exercise or just relax. These gardens are
important from the environmental protection point of view. The inputs of environment unfriendly
substances (for example fertilizers) per such a private vegetable garden are often higher than those in
classical farming. Using socio-ecological geographical method we examined the existing pressures
on the environment (soil and groundwater) and – on a smaller scale – the environmental
consciousness of the gardeners. We focused on four areas, namely fertilizers, the use of plant
protection products, disposing of dangerous waste (mainly package of plant production products)
and the use of water for watering the gardens. The data was gathered during our field work and the
interviews with the gardeners. Then they were analysed from the environmental point.
Key words:private vegetable gardens, agricultural burdening, ways of gardening, protection of
environment, water protection areas, Ljubljansko polje, Ljubljana
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1. UVOD
1.1. NAMEN IN CILJI DIPLOMSKEGA DELA
Glavni namen diplomskega dela je raziskati in ugotoviti, kako obdelovalci zasebnih vrtov na ožjih
vodovarstvenih območjih Ljubljanskega polja vrtnarijo (kakšne so njihove navade glede snovnih
agrarnih vnosov). Obdelovanje vrtov je ljubiteljsko vrtnarjenje, ki pa ima lahko določene neželene
vplive na okolje (človeški organizem, prst in posredno na podtalnico), zato je pomembno, da
tovrstno dejavnost z okoljevarstvenega vidika bolje poznamo.
Konkretni cilji diplomskega dela so:
1. Izdelati evidenco lokacij zasebnih zelenjavnih vrtov na ožjih vodovarstvenih območjih
Ljubljanskega polja ter izračunati njihovo skupno površino.
2. Z anketiranjem ugotoviti razširjenost uporabe fitofarmacevtskih sredstev, uporabo vrst gnojil
in obdobje, ko obdelovalci zasebnih vrtov najpogosteje gnojijo. Z vprašanji ugotavljamo tudi
stopnjo (pravilnega) ravnanja z odpadno embalažo od fitofarmacevtskih sredstev (nevarni
odpadki) in uporabo vode za zalivanje zelenjavnega vrta.
3. Prikazati in ovrednotiti rezultate anketnih vprašanj, umestiti anketne rezultate v širši kontekst
(primerjali jih bomo z rezultati, pridobljenimi v okviru projekta »Vrtičkarstvo v Mestni občini
Ljubljana kot vir onesnaževal v tleh, podzemni vodi in pridelani hrani«, kjer je primerjava
mogoča).
4. Izpostaviti problematičnost posameznih vsebinskih sklopov (glede na rezultate anket in druge
vire informacij).
Hipotezi, ki ju bomo preverili, sta:
• Pojav zasebnih zelenjavnih vrtov na ožjih vodovarstvenih območjih je razmeroma velik,
zelenjavni vrtovi se pojavljajo na vseh območjih poselitve z enodružinskimi in vrstnimi hišami.
• Obdelovalci vrtov s svojim (delno) nestrokovnim postopanjem v procesu pridelave vrtnin
povzročajo določene neželene vplive na okolje.
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1.2. METODOLOGIJA RAZISKOVANJA
1.2.1. Metodologija preučevanja problematike zasebnih vrtov
Preučujemo izbran pojav in njegove vplive na okolje na vodovarstvenih območjih. Prva faza dela
zajema evidentiranje zasebnih vrtov, druga faza ugotavljanje vplivov zaradi načina obdelovanja
vrtov, v manjši meri pa ugotavljanje okoljske zavesti in odzivnosti obdelovalcev vrtov
(pripravljenost na izobraževanje in podobno), tretja faza zajema pregled dostopnih podatkov o stanju
okolja (kemijske analize ostankov aktivnih snovi fitofarmacevtskih sredstev v pridelkih in prsti),
četrta faza pa sintezni pregled in vrednotenje okoljevarstvene problematike zasebnih vrtov (Slika 1).
Za proučevanje okoljevarstvene problematike zasebnih zelenjavnih vrtov smo uporabili socialnoekološko metodo. Degradirano okolje ima različne vplive na prebivalce, ki v njem živijo, vendar pa
njihovo sprejemanje, razumevanje in zaznavanje okolja (predvsem onesnaženega) ne ustreza povsem
njegovemu dejanskemu stanju, njegovi degradaciji. Odvisno je od stopnje naše pripravljenosti in
sposobnosti zaznavanja problemov v okolju, vendar pa njihovo sprejemanje, razumevanje in
zaznavanje okolja, predvsem onesnaženega, ne ustreza povsem njegovemu dejanskemu stanju,
njegovi degradaciji. Odvisno je od stopnje naše pripravljenosti in sposobnosti zaznavanja problemov
v okolju, se pravi od naše zaznave, dojemanja okolja (Plut, 2004, str. 37; Špes 1994).
Za dosego namena in ciljev naše diplomske naloge smo uporabili prirejen socialno-ekološki model
(Slika 1). Območje, ki smo si ga izbrali, ni degradirano območje, temveč gre za vodovarstvena
območja. Z raznolikimi vprašanji ugotavljamo značilnosti vrtnarjenja (obdelovalne navade) kot vira
vplivov na okolje, v manjši meri ugotavljamo okoljsko zavest obdelovalcev zasebnih vrtov. Zanima
nas tudi njihova ekološka odzivnost (koliko so sami pripravljeni narediti za izboljšanje stanja v
okolju oziroma koliko se za izboljšanje stanja trudijo že sedaj (pravilno gnojenje, pravilna uporaba
fitofarmacevtskih sredstev, pravilno ravnanje z nevarnimi odpadki). Terensko delo, kjer bomo
anketirali 100 obdelovalcev zasebnih zelenjavnih vrtov na ožjih vodovarstvenih območjih
Ljubljanskega polja, predstavlja jedro naloge. S pomočjo objektivnih informacij (meritev, izjav
pristojnih oseb) bomo ocenili obstoječe stanje okolja.
Za vplive bomo ugotovili, v kakšni meri obstajajo (preučili bomo njihovo razširjenost, zastopanost),
ni pa naš cilj priti do točnih vrednosti obremenjevanja (količina gnojil, količina fitofarmacevtskih
sredstev). Za fitofarmacevtska sredstva bomo na primer raziskali razširjenost njihove uporabe,
pogostost uporabe (torej vzorec obnašanja), zaznavanje fitofarmacevtskih sredstev kot nevarnosti za
okolje ter svetovanje pri izbiri in uporabi sredstev.
Problem podatkov, pridobljenih z anketiranjem, je, da v določeni meri odstopajo od dejanskega
stanja. Z namenom pridobiti čim bolj realen vpogled v dejavnost obdelovanja zasebnih vrtov, smo v
večini primerov k obdelovalcem pristopili osebno, pri obdelavi podatkov pa smo neskladnosti
odpravili s »križanjem« vsebinsko povezanih vprašanj.
Čim večjo objektivnost rezultatov smo zagotovili z dovolj velikim vzorcem (v okviru možnosti za
diplomsko nalogo), prostorsko razpršenostjo anketirancev in sočasnostjo izvedbe anketiranja.
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Slika 1: Model preučevanja zasebnih vrtov in faze izdelave diplomskega dela
(Številke pri fazah dela – zelene elipse – označujejo zaporedje izvedbe posamezne faze.)
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1.2.2. Kaj obravnavamo kot »zasebni vrt« v diplomskem delu?
Beseda oziroma pojem vrt je večpomenska. Iz SSKJ (1994, str. 1547) citiramo najpogostejši pomen:
»Manjše zemljišče, navadno blizu hiše, na katerem raste trava, drevje, se goji vrtnina, okrasne
rastline.« Iz razlage razberemo, da je vrt širok pojem. V diplomskem delu bomo obravnavali
izključno zemljišča, kjer se goji vrtnina, torej zelenjavne vrtove oziroma območja gredic, na katerih
uspevajo različne rastline, ne pa (okrasno) cvetje in grmičevje. V diplomskem delu bomo uporabljali
izraze zasebni vrt, zelenjavni vrt ali samo vrt, vedno pa bomo mislili izključno na zelenjavne vrtove.
V SSKJ nismo našli besedne zveze zasebni vrt ali zelenjavni vrt ali bolj ustreznega izraza za pojav,
ki ga proučujemo. Na območju nekdanjih socialističnih držav je znana beseda »ohišnica - zemlja, ki
jo ima zadružnik za osebno pridelavo«, vendar v slovenskem okolju beseda ni uveljavljena.
Slika 2: Vrt v Jaršah – primer velikega vrta

Strajnar, 2007

Slika 3: Zelenjavni vrtovi v Šiški – primer skupine zasebnih vrtov

Strajnar, 2007
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V diplomskem delu velikokrat omenjamo tudi vrtičkarje in navajamo ugotovitve, do katerih so prišli
sodelavci Geografskega inštituta Antona Melika in Kmetijskega inštituta v okviru projekta
Vrtičkarstvo v Mestni občini Ljubljana kot vir onesnaževal v tleh, podzemni vodi in pridelani hrani
(v nadaljevanju ugotovitve citiramo z »Vrtičkarstvo v MOL, 2007«, ugotovitve, pridobljene z
anketiranjem vrtičkarjev pa »Anketiranje vrtičkarjev v MOL, 2006«).
Zato bomo v tem podpoglavju opredelili pojem »vrtičkarstvo«.
Slika 4: Vrtičkarski kompleks

Smrekar, 2005, str. 166

Z besedo vrtičkarstvo opredeljujemo vrtnarjenje v mestu oziroma dejavnost obdelovanja zemlje in
pridelovanje vrtnin za lastne potrebe na območjih, ki so dislocirana od bivališč. Lahko ga
opredelimo kot vrtnarjenje v mestu, ki se ne odvija na vrtovih, ki ležijo ob individualnih ali
večstanovanjskih hišah. Vrtičkarstvo je samooskrbna dejavnost, saj pridelki niso namenjeni trgu
(Simoneti, 1997).
Vrtičkarska območja, poimenujemo jih tudi »vrtičkarski kompleksi«, in zasebni zelenjavni vrtovi
imajo marsikaj skupnega. Gre za ljubiteljsko vrtnarstvo, kjer na razmeroma majhnih površinah
obdelovalci gojijo vrsto rastlin. Tovrstni obliki kmetijske dejavnosti lahko opredelimo kot
»kmetijstvo v malem«.
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1.2.3. Obravnavanje zasebnih vrtov z vidika varovanja okolja
»Najbrž vsaj toliko kot problematika vrtičkarstva je z vidika varovanja okolja pozornosti vredno tudi
obdelovanje vrtov in vzdrževanje zelenic okrog individualnih hiš« (Kladnik, 2003, str. 49). Ker se
vrtovi pojavljajo povsod v mestu, četudi so za ograjami manj vpadljivi in prikriti, kot celota
zavzemajo sorazmerno velik obseg, ki ga je zaradi raznovrstnosti stanovanjskih sosesk z različnim
gmotnim položajem in različnimi življenjskimi navadami stanovalcev, brez temeljitejših preučitev
težko natančneje opredeliti« (Kladnik, 2003, str. 49).
Slika 5: Zasebni vrtovi v delu Galjevice in ob Ižanski cesti leta 2000

Kladnik, 2003, str. 49

»Zaradi velike intenzivnosti pridelave so vrtovi še vedno omembe vreden porabnik vode za
zalivanje, onesnaževalec podtalnice oziroma tekočih voda in zaradi neustreznega ravnanja z odpadki
tudi zastrupljevalec komunalnih deponij in divjih odlagališč odpadkov« (Kladnik, Rejec -Brancelj,
Smrekar, 2005, str. 163). Geografi Kladnik (2003) in avtorji monografije Podtalnica Ljubljanskega
polja v svojih delih omenjajo problematiko zasebnih vrtov.
Z vidika obremenjevanja okolja problematiko zasebnih vrtov uvrščamo pod kmetijsko
obremenjevanje; gre za posebno vrsto kmetijstva, ki ga lahko označimo kot ljubiteljsko. Problem
omenjenega obremenjevanja okolja je veliko število zasebnih obdelovalcev, ki jih ne moremo
nadzorovati, o njihovem ravnanju vemo zelo malo, pri obdelovalcih lahko upravičeno govorimo o
pomanjkanju občutka za potrebno količino gnojenja tako majhnih površin kot so vrtovi. Vrtnarska
dejavnost tako lahko po nepotrebnem negativno vpliva na sestavine okolja, prst in posredno na
podtalnico.
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1.2.3. Zasnova anketnega vprašalnika
Anketa vsebuje 32 vprašanj.
Na začetku sprašujemo o velikosti vrta, spreminjanju njegovega obsega, koliko let obdeluje vrt
sedanji obdelovalec in ali so pridelki za domačo porabo ali tudi za prodajo. Na koncu uvodnega dela
vprašalnika sprašujemo po treh najpomembnejših pridelkih na vrtu.
Sledijo vprašanja, kjer povprašamo po mnenjih – o največjem onesnaževalcu okolja v Ljubljani ter
ali bi bilo potrebno o problematiki varovanja okolja, še zlasti tal in podzemne vode, dodatno
seznanjati in izobraževati obdelovalce zasebnih vrtov. Nato preidemo na konkretnejša vprašanja – o
načinu oskrbe z vodo in o porabi vode za zalivanje vrtov. Jedro ankete sestavlja sklop vprašanj o
gnojenju in uporabi fitofarmacevtskih sredstev. Temu sklopu sledi vprašanje o glavnih motivih za
vrtnarsko dejavnost. Zadnji sklop vprašanj je raznolik in je postavljen z namenom, da prikaže
zaželene akcije (na primer ali so obdelovalci že kdaj dali prst v analizo), znanje o rastlinah (katere
rastline potrebujejo več hranilnih snovi), znanje o pravilnem ravnanju z ostanki fitofarmacevtskih
sredstev in odpadno embalažo in poznavanje vodovarstvenih območij. Na koncu povprašamo po
pripravljenosti za učenje: »Ali bi se udeležili tečaja za pravilno uporabo sredstev za varstvo rastlin?«
Zanimajo nas še trije osebni podatki: zaposlitveni status, starost in spol glavnega obdelovalca
zelenjavnega vrta.
Celotna anketa je v Prilogi 3 na strani 63.
Slika 6: Vsebinski sklopi, ki jih ugotavlja anketa
Ozaveščenost o prostoru (o vodovarstvenih območjih)

Dojemanje nevarnosti za okolje
Znanje o rastlinah, dojemanje procesa izpiranja

VPRAŠANJA ZA OBDELOVALCE ZASEBNIH VRTOV

Uporaba sredstev
za varstvo rastlin

Uporaba gnojil

Uporaba vode za zalivanje

Ravnanje z neorganskimi odpadki

Pripravljenost za izobraževanje
– bi bilo potrebno? – način?
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1.2.4. Evidentiranje zasebnih vrtov z metodo fotointerpretacije
Najpogosteje uporabljan vir za analize stanja rabe tal so podatki o dejanski rabi Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Zelenjavni vrtovi so premajhni, da bi bili zajeti posebej in so
večinoma vključeni v kategorijo rabe »Pozidana in sorodna zemljišča«. Da bi ugotovili kar najbolj
natančno površino zelenjavnih vrtov na ožjih vodovarstvenih območjih Ljubljane, smo izdelali
lastno evidenco zasebnih vrtov. Fotointerpretacija je postopek, s katerim iz letalskih posnetkov
razpoznavamo objekte na zemeljskem površju (v našem primeru zajemamo rabo tal z zasebnimi
zelenjavnimi vrtovi). Uporabili smo letalske posnetke, ki v celoti pokrivajo najožja vodovarstvena
območja Ljubljanskega polja (vodovarstveno območje 0, I, IIA in IIB). Večina posnetkov je iz leta
2005, severozahodni del obravnavanega območja pa pokrivajo posnetki iz leta 2003. Sinhrono
snemanje površja Slovenije je potekalo najkasneje leta 2006, vendar v rastni dobi (junija in julija),
zato najnovejši posnetki za določevanje zelenjavnih vrtov niso primerni (slaba ločljivost med
zelenjavo in okoliško travo). Ker predvidevamo, da se obsegi vrtov bistveno ne spreminjajo, je
upravičena (in praktično edina možna) rešitev, da smo uporabili nekoliko starejše letalske posnetke.
Napake pri določevanju vrtov in njihove dejanske površine so posledica subjektivne zaznave in
merila opazovanja površja, nagnjenosti posnetka (ko fotografiranje površja odstopa od 90º in visoke
stavbe zakrivajo nekaj površine tal – »mečejo sence«) in kvalitete posnetka. Posnetki iz leta 2003,
uporabljeni za severni in severozahodni del Ljubljanskega polja so manj natančni kot posnetki iz leta
2005, tako da so v omenjenih delih možne nekoliko večje netočnosti. Zaradi natančne digitalizacije
pa ocenjujemo, da so napake pri beleženju pojava vrtov kot celote majhne.
Natančna metodologija določevanja vrtov je opisana v Prilogi 1 na strani 59.
Slika 7: Zelenjavni vrtovi na digitalnih posnetkih

MOL, digitalni posnetek je iz leta 2005
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1.2.5. Zakonodaja, ki se nanaša na uporabo gnojil in fitofarmacevtskih sredstev v
kmetijstvu ter na varovanje podtalnice
Gnojenje prispeva svoj delež k obremenjevanju okolja. Zaradi tega se kmetijska stroka in država
trudita izboljšati kakovost uporabe gnojil v kmetijstvu. Vnos rastlinskih hranil v tla je predpisan z
Uredbo o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Ul RS, 68/1996). V uredbi je predpisan
vnos rastlinskih hranil v tla na vseh kmetijskih zemljiščih, poseben poudarek je namenjen gnojenju
na vodovarstvenih območjih. Navodilo za izvajanje dobre kmetijske prakse (Ul RS 34/2000) določa
ravnanje v smislu dobre kmetijske prakse pri gnojenju tal z rastlinskimi hranili tako, da rastline v
največji možni meri izkoristijo hranila ter se pri pridelavi čim bolj preprečijo izgube hranil
(predvsem nitratov) v vire pitne vode (Sušin, 2002, str. 5).
Uredba o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Ul RS 68/1996, 35/2001, 29/2004) med
drugim predpisuje tudi mejno vrednost letnega vnosa dušika z živinskimi gnojili na vodovarstvenem
območju. Dovoljena je maksimalna vrednost 170/kg na ha, kakršno določa tudi evropska nitratna
direktiva (Rejec-Brancelj, I., Kladnik, D., Smrekar, A., 2005, str. 139).
Za varovanje kakovosti podtalnice sta bili sprejeti Uredbi o kemijskem stanju površinskih voda in
kakovosti podzemne vode (Ul RS 11/2002). Za izboljšanje kakovosti podtalnice sta bila izdana
Uredba o določanju statusa zaradi fitofarmacevtskih sredstev ogroženega območja vodonosnikov in
njihovih hidrografskih zaledij ter o ukrepih celovite sanacije (Ul RS 1997/2002) ter Odlok o
območjih vodonosnikov in njihovih hidrografskih zaledjih, ogroženih zaradi fitofarmacevtskih
sredstev (Ul RS 97/2002) (Rejec-Brancelj, I., Kladnik, D., Smrekar, A., 2005, str. 138).
Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Ul RS
120/2004; 7/2006) določa vodovarstveno območje (VVO) za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega
polja, ki se uporablja za oskrbo prebivalstva s pitno vodo za Mestno občino Ljubljana, zaščitne
ukrepe, prepovedi in omejitve ter roke, v katerih morajo lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na
tem območju svoje delovanje prilagoditi določbam te uredbe (Program varstva okolja za MOL 20072013, str. 11).
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2. VODOVARSTVENA OBMOČJA LJUBLJANSKEGA POLJA
2.1. POMEN IN OPREDELITEV VODOVARSTVENIH OBMOČIJ
Osnovni pristop pravilnika k določanju mej vodovarstvenih območij je, da je treba opredeliti celotno
napajalno območje izkoriščanega vodnega vira. To celotno območje se deli na tri podobmočja:
najožje, ožje in širše (Smrekar, 2006, str. 24). Vodovarstvena območja so pomemben instrument, ki
prostorsko natančneje predpisujejo in usmerjajo rabo prostora ter posege vanj. Kakovost vode je ena
od prednosti življenja v Ljubljani. Varovanje vode mora (bi moralo) vključevati preventivni pristop s
ciljem zmanjševanja in preprečevanja pritiskov (Smrekar, 2006, str. 17). O različnih vrstah
(potencialnih) obremenjevanj na vodovarstvenih območjih Ljubljanskega polja so že veliko pisali
geografi (Kušar 2000; Lampič 2007; Smrekar 2005, 2006, 2007; Kladnik, Smrekar, 2002, 2007).
Obseg vodovarstvenih območij se je na Ljubljanskem polju od prvič definiranih območij (pasov) iz
leta 1955 spreminjal; od oktobra 2004 je območje omejeno z Uredbo o vodovarstvenem območju za
vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Ul RS 120/2004). V Ljubljani so pristopili k varovanju
vodnih virov dovolj zgodaj, da je v obdobju nagle rasti mesta že veljalo varovanje vodnega vira z
varstvenimi pasovi (cv: Smrekar, 2005, str. 24).
Slika 8: Vodovarstvena območja na Ljubljanskem polju po uredbi iz leta 2004.

Ul RS 120/2004, str. 7

Vodovarstveno območje Ljubljansko polje skupaj zavzema 8340,9 ha površine. Meja teče od
Medanskih vrat severno od Grmade in Šmarne Gore, severno od Gameljn, čez Rašico do severnega
roba Črnuč, nato pa naprej proti jugovzhodu čez Soteški hrib in Šentjakob, kjer preči Savo in
avtocesto ter se usmeri proti jugu. Vzhodno od Novega polja zavije proti zahodu, preči Golovec in
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Grad, poteka po Aškerčevi cesti, z južne strani obide Tivoli pa z vzhodne Šišenski hrib, poteka skozi
zahodni del Kosez proti Podutiku. Od tam meja poteka proti zahodu do Toškega Čela ter se usmeri
proti severu po grebenu Dvorskega in Medanskega hriba (Smrekar, 2006, str. 49).
Za varovanje količin in kakovosti podtalnice so z uredbo določena notranja območja z različnimi
stopnjami varovanja.

2.2. IZBRANE GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI LJUBLJANSKEGA POLJA
Ožje vodovarstveno območje v celoti leži na Ljubljanskem polju. Za območje raziskave je značilna
urbana raba na jugu, prevladujoča kmetijska raba v osrednjem delu ter Sava z obdajajočimi
gozdnimi površinami in zemljišči v zaraščanju v severnem delu ožjih vodovarstvenih območij (Slika
9).
Slika 9: Raba tal na ožjih vodovarstvenih območjih Ljubljanskega polja vključno z vrtičkarskimi
kompleksi in zasebnimi zelenjavni vrtovi .
LEGENDA:

zasebni vrt, vrtičkarski kompleks
travnik (ekstenzivni, intenzivni)
gozd, zemljišča v zaraščanju, omejek
urbana raba
vodotok, mokroten svet

Na Ljubljanskem polju najdemo prsti, ki jih uvrščamo v oddelka avtomorfnih in hidromorfnih tal.
Skupne značilnosti teh tal so, da so relativno plitka, lahka in dobro prepustna za vodo. Vse te
lastnosti pomenijo relativno majhno zaščito za podtalnico v primerjavi s težjimi, globokimi ter z
organsko snovjo bogatimi tlemi (prstmi) (Rejec-Brancelj, I., Kladnik, D., Smrekar, A., 2005, str. 25).
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Pronicanje vode in onesnaževal v tla povzročijo padavine, še posebno močni nalivi. V obdobju
1961-1990 je v Ljubljani v povprečju padlo 1393 mm dežja letno (Geografija Slovenije, str. 122). V
zadnjih letih se nekoliko povečuje jesenska namočenost (Ogrin, 2002).

2.3. NEKAJ DEJSTEV O LJUBLJANSKI PODTALNICI
Bogate zaloge podtalnice v neposredni bližini mesta in celo pod njegovim precejšnjim delom so
pomemben vodni vir regionalnega pomena. Zaloge so ocenjene na 100 milijonov m3 vode,
dinamične pa na 2 m3/sek (Rejec-Brancelj, I., Kladnik, D., Smrekar, A., 2002, str. 641). Podtalnica
Ljubljanskega polja zagotavlja 90% potrebne pitne vode za oskrbo Ljubljane in se črpa v štirih
vodarnah, ki si od severozahoda proti jugovzhodu sledijo: Šentvid, Kleče, Jarški prod in Hrastje.
Poraba vode se je od petdesetih let povečevala (nad 6 mio3), največja je bila v sredi osemdesetih let
(1987- 33,9 mio m3), po letu 1987 pa je nekoliko upadla zaradi manjše porabe v gospodarstvu.
Povprečna poraba vode v Ljubljani znaša 1200 l/s, načrpa se je več, saj se izgube pri dovajanju vode
do uporabnikov ocenjujejo med 40 in 50% (Brečko, 1996, str. 204).
Ljubljansko polje je sorazmerno globok vodonosnik z zelo visoko oceno splošne ranljivosti (Brečko,
1996, str. 204). Globina do podtalnice je v primerjavi z drugimi območji podtalnic v Sloveniji
razmeroma velika, kar je pomembno za njeno naravno zaščito pred vplivi s površja. V zahodnem
delu polja je globoka od 20 do 30 m, v vzhodnem od 10 do 15 m, manjša pa je ob Savi in na njenem
levem bregu (Jarški prod), kjer ne preseže 10 m (Brečko, 1996, str. 207).
Dobra kakovost vode je ena izmed prednosti mesta Ljubljane. Kakovost podtalnice se je v zadnjih
letih izboljšala. V Ljubljani kljub številnim in raznovrstnim obremenitvam, ki integralno
obremenjujejo prodno ravnino in podtalnico, še lahko pijemo čisto in neklorirano vodo.
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3. VRTOVI – NJIHOV POMEN IN RAZŠIRJENOST NA OŽJIH
VODOVARSTVENIH OBMOČJIH LJUBLJANSKEGA POLJA
3.1. POMEN ZASEBNIH VRTOV
Zasebni vrtovi predstavljajo najmanjše površine kmetijske rabe v mestnem tkivu. Njihova vloga v
pridelavi hrane je majhna, po drugi strani pa veliko obdelovalcev vrtov trdi, da si sami pridelajo
večino zelenjave, kupijo je zelo malo. Razlogov, zakaj ljudje obdelujejo zemljo, je več. Ugotovljeno
je, da ljudje v mestu čutijo izredno pomanjkanje možnosti vpliva na svoje okolje oziroma možnosti,
da bi videli in nadzorovali posledice svojega dela. Obdelovanje zelenjavnih vrtov omogoča
neposreden stik z naravo in zmerno fizično aktivnost ter predstavlja ljudem določen izziv z
možnostjo aktivnega posredovanja v spreminjanje okolja (Simoneti, 2007). S tem pomembno vpliva
na kvaliteto življenja meščanov. Kot za vrtičkarje, je tudi za obdelovalce zasebnih vrtov pomembno
pridelovanje (zdrave) hrane. Nuja po pridelku je različna. Nesporno je, da mnoga gospodinjstva
sama pridelajo večino potrebne zelenjave in tako izboljšujejo pogoje svojega življenja, je pa tudi
veliko meščanov, ki nimajo ekonomskih problemov in vendarle obdelujejo zemljo (Simoneti, 1997).
Obdelovalci oziroma lastniki zasebnih zelenjavnih vrtov (gre za lastnike individualnih hiš v
Ljubljani in okolici) so v primerjavi z vrtičkarji bolje situirani, zato praviloma domače zelenjave ne
pridelujejo zaradi zmanjšanja življenjskih stroškov.
Vrtnarska dejavnost oziroma obdelovanje vrtov zadovoljuje štiri sklope človekovih potreb.
Slika 10: Štirje sklopi človekovih potreb, ki jih zadovoljuje obdelovanje vrtov

SOCIALNE POTREBE

EKSISTENČNE POTREBE

OBDELOVANJE ZELENJAVNEGA VRTA

PSIHOLOŠKE POTREBE

FIZIČNE POTREBE

Simoneti, 1997, oblikovanje: Strajnar, 2007

Pod psihološke potrebe štejemo stik z naravo, možnost spreminjanja in vpliva na svoje okolje in
estetsko zadovoljstvo. K fizičnim potrebam štejemo zmerno rekreacijo, sprostitev in počitek, k
socialnim druženje (manj obsežno kot pri vrtičkarjih, bolj v okviru svoje družine in sosedov), pod
eksistenčne potrebe pa štejemo pridelavo hrane oziroma pridelavo zdrave hrane.
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Slika 11: Trije najpomembnejši motivi za obdelovanje zasebnih vrtov
(Anketiranje obdelovalcev zasebnih vrtov…, 2008, N=100)
45
40
35
30
25
20
15
10

Prvi najpomembnejši motiv

Drugi najpomembnejši motiv

pridelava
zdrave hrane
fizična
aktivnost
rekreacija,
sprostitev
izživljanje
ustvarjalnosti,
želja po
aktivni rabi

pridelava
zdrave hrane
pridelava
hranefizična
aktivnost
rekreacija,
sprostitev
izživljanje
ustvarjalnosti,
neposredni
stik z naravo

drugo

0

pridelava
zdrave hrane
pridelava
hranerekreacija,
sprostitev
izživljanje
ustvarjalnosti,

5

Tretji najpomembnejši
motiv

Anketirani obdelovalci zasebnih zelenjavnih vrtov na ožjih vodovarstvenih območjih Ljubljanskega
polja so izbrali tri izmed osmih vnaprej ponujenih motivov za njihovo vrtnarsko dejavnost ali pa so
dodali svoj motiv (Slika 11). Kot najpomembnejši motiv močno prevladuje pridelava zdrave hrane;
ta odgovor se največkrat pojavlja tudi kot drugi najpomembnejši motiv. Drug sklop motivov
predstavljajo motivi sprostitev, rekreacija ter fizična aktivnost; ti motivi so zastopani pri vseh treh
najpomembnejših motivih. »Pridelava hrane kot ekonomska komponenta« (temno rumen stolpec) je
pomemben motiv, vendar ne v smislu, da morajo gospodinjstva zaradi ekonomskega položaja nujno
obdelovati vrt, temveč, da je prihranek pri nakupu zelenjave glede na podražitve hrane v zadnjem
času dobrodošel. Ta motiv je pomemben dopolnjevalec motiva, da doma pridelujejo zdravo hrano.
Pod odgovorom »Drugo« se kot najpomembnejši motivi skrivajo odgovori »da imam hrano doma pri
roki«, »da ni treba kupovati zelenjave v trgovini, ker ni okusna«, »hobi, veselje« ter »navezanost na
obdelovanje zemlje«. Vrtičkarjem (Vrtičkarstvo v MOL, 2006) je bilo postavljeno enako vprašanje.
Najbolj pogosto zastopan odgovor pri vseh treh najpomembnejših motivih pri vrtičkarjih
predstavljajo motivi, povezani z neposrednim stikom z naravo, rekreacijo in sprostitvijo (Anketiranje
vrtičkarjev v MOL, 2006), kar je tudi razumljivo, saj veliko vrtičkarjev prebiva v blokih.

16

Okoljevarstvena problematika zasebnih vrtov na vodovarstvenih območjih Ljubljane

3.2. ZELENJAVNI VRTOVI NA OŽJIH VODOVARSTVENIH OBMOČJIH
LJUBLJANSKEGA POLJA
Preglednica 1: Površine zasebnih vrtov glede na površine vodovarstvenih območij z različnimi
stopnjami varovanja.
VODOVARSTVENO POVRŠINA (v ha)
OBMOČJE (VVO)

ZASEBNI VRTOVI
(v ha)

Prvo (I)
Drugo A (II A)
Drugo B (II B)

0,0240
6,1517
21,4871

242,9700
1707,0905
2257,9958

DELEŽ
Površina zasebnih
vrtov/površina
VVO*100
0,01
0,36
0,95

Strajnar 2007 (evidenca zasebnih vrtov) in Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega
polja, 2004

Natančna analiza digitalnih ortofoto posnetkov je pokazala, da je na prvem in drugem
vodovarstvenem območju Ljubljanskega polja 5228 vrtov* s skupno površino 276.629 m2 ali nekaj
več kot 27 ha in pol. Največ vrtov tako po številu kot po skupni površini je na IIB vodovarstvenem
območju, saj je območje veliko in se na njem nahaja vrsta sosesk enodružinskih hiš z vrtovi (Nove
Jarše, Bežigrad, Brinje, Ježica, Šiška, Koseze, Dravlje, Gunclje, Vižmarje, Brod). Zelenjavni vrtovi
zasedajo skoraj 1% površine IIB vodovarstvenega območja.
Vrtove na ožjih vodovarstvenih območjih lahko delimo na:
1. vrtove v mestu Ljubljana,
2. vrtove v močno urbaniziranih nekdaj vaških naseljih (Medno, Stanežiče, Kleče, Tomačevo,
Jarše, Obrije, Šmartno ob Savi, Hrastje, Sneberje).
Slika 12: Porazdelitev zastopanosti zasebnih zelenjavnih vrtov glede na vodovarstvena območja
(skupaj=100 %)

I vodovarstveno območje
IIA vodovarstveno območje

0%
22%

IIB vodovarstveno območje

78%

* Bolj kot število vrtov je pomemben podatek o njihovi skupni površini. Število vrtov je odvisno od načina
ortofotointerpretacije; na primer: vrt pred vrstno hišo deli potka na dva dela. V takih primerih smo zabeležili
dva vrtova, lahko pa bi tudi enega (ki je sestavljen iz dveh delov).
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Slika 13: Razprostranjenost zasebnih zelenjavnih vrtov na ožjih vodovarstvenih območjih Ljubljanskega polja

.
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Zasebni zelenjavni vrtovi se pojavljajo povsod po mestu na območjih individualnih in vrstnih
hiš.
Na I vodovarstvenem območju je zasebnih vrtov zelo malo, njihova skupna površina meri
239 m2. Te vrtove najdemo pri hišah severno od Kleč, zelo blizu gozdnatemu in zagrajenemu
območju vodarne. Z okoljevarstvenega vidika na prvem vodovarstvenem območju veliko
večji (potencialni) problem predstavljajo vrtičkarska območja, saj se kar nekaj ha
vrtičkarskih območij nahaja okoli vodarne Kleče, veliko manj pa na prvem vodovarstvenem
območju okoli vodarne Hrastje.
IIA vodovarstveno območje sestavljata dve ločeni območji (Slika 13). Na območju vodarn
Šentvida in Kleč najdemo vrtove v Šentvidu ob hišah južno od Škofijske gimnazije in
vzhodno od gorenjske železniške proge. Južno od Šentvida najdemo vrtove na območju
Novih Poljan (Ljubljana: mestni načrt, 1994), vrtovi se v smeri proti jugu končajo z
začetkom industrijske cone Stegne. Južno od industrijske cone se vrtovi spet pojavijo »v
trikotniku« med gorenjsko železnico, severno ljubljansko obvoznico in Litostrojsko cesto. Na
vzhodnem delu vodovarstvenega območja se veliko vrtov pojavlja severno od ljubljanske
obvoznice in vzhodno od kamniške železniške proge. Proti severu se vrtovi pojavljajo na
Ježici ter v Savljah in Klečah, a v omenjenih vaseh z nekoliko manjšo gostoto (so bolj
razpršeni). Na območju okoli vodarn Jarški prod in Hrastje se vrtovi pojavljajo v naselju
Tomačevo (ni jih v starem jedru in pa na severovzhodnem delu, kjer so novejše gradnje –
vrstne hiše in športni objekti). V Jaršah je vrtov malo, nekoliko več v Obrijah, Šmartnem in
Hrastju. V omenjenih urbaniziranih vaseh je zastopano kmetijstvo, zato je tu v primerjavi s
soseskami enodružinskih hiš brez kmetij zasebnih zelenjavnih vrtov manj. V Novih Jaršah se
zelenjavni vrtovi pojavljajo zelo na gosto in na razmeroma majhnem območju tvorijo
najgostejši vzorec zelenjavnih vrtov na obravnavanih vodovarstvenih območjih (Slika 13).
Na IIB vodovarstvenem območju se najbolj na vzhodu pojavljajo vrtovi v južnem delu Novih
Jarš, potem jih najdemo za Bežigradom, v Brinjah in med severno ljubljansko obvoznico ter
stolpnicami na Ježici. Nekoliko redkejši je pojav na območju Stožic, proti severu, na Ježici
pa spet najdemo veliko vrtov. Eno izmed majhnih območij na Ježici, kjer najdemo veliko
vrtov, je na območju treh ulic: Bratov Kunovarjev ulice, Bratov Čebuljev ulice in Za
gasilskim domom. Proti zahodu vodovarstvenega območja najdemo kar nekaj velikih vrtov
pri starih vilah, ujetih med stavbama Leka in podjetja Tiki. V Šiški na območju
enodružinskih hiš med Celovško cesto in gorenjsko železniško progo najdemo veliko manj
zelenjavnih vrtov, kot jih je pokazala fotointerpretacija letalskih posnetkov iz leta 2005. Tu
so parcele že manjše in večja je gostota pozidave (ožja vodovarstvena območja se tu najbolj
približajo centru mesta Ljubljane). V Šiški najdemo vrtove še na naslednjih območjih:
severno od stolpnic Na jami, zahodno od Vodnikove ceste ter južno od blokov v Zgornji
Šiški. V Kosezah je med koseškimi bloki, tržnico Koseze in Vodnikovo cesto precej vrtov. V
Dravljah sta dve območji vrtov; prvo je južno od Korenčanove ulice, drugo pa severno od
Sojerjeve ulice (severno od draveljske cerkve). Na omenjenem območju je vrtov nekoliko
manj kot v južnem delu Dravelj. Na območju Šentvida je vrtov še manj. Proti severu, v
Vižmarjah in na Brodu, beležimo izredno veliko število vrtov (anketiranci so povedali, da je
tukaj veliko priseljencev z Dolenjske, ki so s seboj prinesli navado obdelovanja zemlje). Na
drugi strani Celovške ceste, v Guncljah, je vrtov manj. Kot velja tudi drugod, je v Guncljah
opaziti razliko med starim delom naselja, kjer je pojav vrtov večji ter novim delom, kjer je
praviloma mlajše prebivalstvo zemljišča ob svojih hišah zasejalo s travo. Tudi v Stanežičah
ter Zgornjih in Srednjih Gameljnah najdemo kar nekaj zasebnih zelenjavnih vrtov.
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Terenski ogled in anketiranje sta pokazala nekatere zanimivosti glede pojavnosti zasebnih
zelenjavnih vrtov, ki jih v nadaljevanju izpostavljamo.
- Vrtovi se v manjši meri pojavljajo v nekdanjih vaseh severno od ljubljanske obvoznice
(Sneberje, Šmartno, Obrije, Tomačevo, Savlje in Kleče).
- Manj vrtov kot je pokazala ortofotointerpretacija smo zasledili v Dravljah, Šiški, za
Bežigradom, v Brinjah in Novih Jaršah.
- Vrtov je zelo veliko pri vrstnih in enodružinskih hišah v Vižmarjah in Brodu. Tu smo
anketirali nekoliko mlajše obdelovalce vrtov in kaže, da se bo pojav zelenjavnih vrtov na
omenjenih območjih najmanj hitro krčil.
- Mestoma je veliko vrtov na nekaterih manjših predelih (poselitveni otoki severno od
industrijske cone Stegne in južno od Šentvida, poselitveni niz med Lekom in tovarno Tiki).
Tudi tu se zasebni vrtovi ohranjajo oziroma bodo počasneje izginjali kot v bolj mestnih
območjih (na primer v Šiški). Nekateri vrtovi na teh območjih so zelo veliki.
- Ponekod ob vrstnih hišah odkrijemo skupine vrtov, ki imajo videz vrtičkarskih območij
(Brinje, Nove Jarše, Koseze).
Natančen pregled terena pokaže, da se v urbani rabi najde razmeroma veliko prostora za
zelenjavne vrtove. Ponekod so zanimive lokacije vrtov, stisnjene med urbano rabo.
Slika 14: Preplet urbane in kmetijske rabe, Šiška

Strajnar, 2007

Fotointerpretacija je večinoma temeljila na letalskih posnetkih iz leta 2005. Med
dvomesečnim terenskim delom na Ljubljanskem polju, kjer smo dodobra spoznali prostor,
smo na nekaterih območjih zasledili (občutno) manj vrtov, kot jih je predhodno pokazala
analiza posnetkov. Obdelovanje vrtov je sicer zelo trajna dejavnost, v povprečju veliko bolj
trajna kot obdelovanje vrtička v okviru vrtičkarskega kompleksa. Le 7% anketiranih
obdelovalcev vrtov na ožjih vodovarstvenih območjih Ljubljanskega polja obdeluje vrt manj
kot 20 let, kar 68% anketiranih obdelovalcev obdeluje vrt več kot 20 in manj kot 40 let, 25%
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anketirancev pa obdeluje vrt več kot 40 let. Število in skupni obseg zasebnih zelenjavnih
vrtov zaradi starosti obdelovalcev pada. Ravno nasprotno je pri vrtičkarstvu. Za vrtičkarstvo
na območju MOL je značilno, da je iz leta v leto naraščalo število majhnih, izsiljenih lokacij
(Smrekar, 2007, str. 345). Podatki, ki so jih leta 2006 v okviru projekta Vrtičkarstvo v MOL
pridobili sodelavci Geografskega inštituta, pokažejo, da je največ anketiranih vrtičkarjev
vrtiček začelo obdelovati v desetletju 1990-1999, sledi obdobje 2000-2006 in pa desetletje
1980-1989. Zadnja leta je mestna politika naredila prve korake k sanaciji vrtičkarskih
območij (Smrekar, 2007, str. 341); znano je območje ljubljanskih Žal, kjer so odstranili vse
vrtičke. Tudi za nekatera druga območja je izdan odlok o odstranitvi vrtičkov (na primer za
območje ob Cesti dveh cesarjev).
Velikosti zasebnih zelenjavnih vrtov se precej različne. Na večjih parcelah v Ljubljani ali
okrog hiš v vaseh na Ljubljanskem polju najdemo največje vrtove. Pri anketiranju
obdelovalcev zasebnih vrtov smo sedem največjih vrtov (vsi večji od 200 m2) zabeležili v
Stanežičah, Guncljah, Zgornji Šiški, v Klečah, Hrastju in Novih Jaršah.
Da bi dobili vpogled v spremembo rabe tal z zelenjavnimi vrtovi v bližnji prihodnosti, smo
obdelovalce vprašali o trenutni velikosti vrta in predvideni velikosti vrta čez 10 let (Slika 13).
Vrtovi so razdeljeni po smiselnih (a neenako širokih) velikostnih razredih. Številka nad
vsakim stolpcem označuje število zelenjavnih vrtov. Primerjava pokaže, da bo čez 10 let
okoli 30% vrtov manj, vendar naj opozorimo na določeno nezanesljivost podatka zaradi
relativno majhnega vzorca. V nekaterih primerih mladi niso tako nezainteresirani za
obdelovanje (prevzem) vrta kot nakazuje prvi vtis. Kjer v prihodnosti ne bodo več obdelovali
zelenjavnega vrta, ga bo v večini primerov zamenjala trava.
Slika 15: Trenutne velikosti zasebnih vrtov, ki jih anketiranci obdelujejo, in predvidene
velikosti vrtov čez 10 let
(Anketiranje obdelovalcev zasebnih vrtov…, 2008, N=100)
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Anketa je vsebovala tudi vprašanje o velikosti vrta pred desetimi leti. Takrat je imelo 21
anketiranih obdelovalcev (torej petina) večji vrt kot danes. Od tega je imelo 13 obdelovalcev
dvakrat večji ali še več kot dvakrat večji vrt kot danes, 8 pa jih je imelo nekoliko večji vrt (do
polovice večjo obdelovalno površino) kot ga imajo trenutno. Le en anketirani obdelovalec je
imel pred desetimi leti manjši vrt kot ga ima danes.
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4. REZULTATI TERENSKE ANALIZE
4.1. OSNOVNI PODATKI O POTEKU ANKETIRANJA IN ZNAČILNOSTIH
VZORCA
Anketirali smo 100 obdelovalcev zasebnih vrtov, 43 moških in 57 žensk. Večina oziroma 92
anketiranih oseb je upokojenih, 7 zaposlenih, ena pa je trenutno brez zaposlitve.
Reprezentativnosti vzorca ni mogoče določiti, saj ne poznamo lastnosti populacije, to je vseh
obdelovalcev zasebnih vrtov na ožjih vodovarstvenih območjih Ljubljanskega polja. Izbor
oseb je bil naključen. V 97 primerih smo skupaj z anketiranimi osebami preko pogovora
izpolnili vprašalnik, v 3 primerih pa so obdelovalci vrtov ankete izpolnili sami ter nam jih
kasneje vrnili. Zbiranje podatkov na terenu je potekalo od sredine januarja do sredine marca
2008, skupaj dva meseca.
Slika 16: Starostna sestava anketiranih obdelovalcev zasebnih vrtov
(Anketiranje obdelovalcev zasebnih vrtov…, 2008, N=100)
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Obdelovalci zasebnih vrtov, ki smo jih zajeli, so stara populacija (Slika 16). Povprečna
starost anketiranih obdelovalcev znaša 68,7 let.
Slika 17: Izobrazbena sestava anketiranih obdelovalcev zasebnih vrtov
(Anketiranje obdelovalcev zasebnih vrtov…, 2008, N=100)
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Največ anketiranih obdelovalcev ima narejeno štiri ali petletno srednjo šolo, sledijo
obdelovalci z višjo ali visokošolsko izobrazbo (Slika 17). Izobrazbena sestava je
socialnogeografski filter; v pričujoči raziskavi je kot filter veliko pomembnejša od starostne
sestave, ki je precej homogena. Anketirani obdelovalci vrtov imajo kar v petini primerov
višjo ali visokošolsko izobrazbo, kar lahko delno pojasnimo s tem, da gre za lastnike
individualnih hiš.
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4.2. PROBLEM RAZNOLIKOSTI
“Tisti, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo v mestu, so tako različni kot prebivalstvo:
moški, ženske, etnične skupine, priseljenci ali upokojenci.” (Urban Agriculture,.2003, str.
11). Ta slikovita trditev, sicer ameriška, je zanimiva tudi za ljubljansko območje. Pri
anketiranju smo našli ljudi, ki: so Ljubljančani, so priseljeni s slovenskega podeželja (na
primer z Dolenjske), so priseljeni iz Istre …, vsem pa je skupno to, da že več let (večina več
kot 20 let) obdelujejo vrt. Njihove obdelovalne navade so zelo raznolike. Statistika, s katero
bomo preverili, ali so trenutne navade in ravnanja obdelovalcev vrtov problematične z vidika
varovanja okolja, bo skrila pestrost, kljub temu pa jo bomo skušali s povezovanjem
odgovorov na vsebinsko povezana vprašanja prikazati na bolj kompleksen način.

4.3. OZAVEŠČENOST O PROSTORU
Slika 18: Lokacije opravljenih anket na vodovarstvenih območjih Ljubljanskega polja in
mnenje anketirancev o tem, ali njihovi vrtovi ležijo na vodovarstvenem območju
(Anketiranje obdelovalcev zasebnih vrtov…, 2008, N=100)
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Slaba tretjina oziroma 31% obdelovalcev zelenjavnih vrtov pravilno ve, da njihov vrt leži na
vodovarstvenem območju. Ko smo jih povprašali po imenu območja, so navedli ime najbližje
vodarne ali »druga stopnja«. Šest obdelovalcev vrtov je na vprašanje o imenu
vodovarstvenega območja odgovorilo z »Ne vem«. Obdelovalci vrtov na Ljubljanskem polju
še nekako poznajo lokacije vodarn, v njihovi zavesti pa je z odlokom zavarovano območje
velikokrat omejeno na gozdnato in zagrajeno območje vodarne in pa v nekaterih primerih še
na območje nepozidanih zemljišč okoli vodarn. Zanimivo je, da so tisti obdelovalci vrtov, ki
verjamejo, da njihovi vrtovi ne ležijo na vodovarstvenih območjih, v svoj »Ne« močno
prepričani (tudi če jih dodatno vprašamo, ali gre za kakšno blažjo obliko varovanja voda kot
so zagrajena območja okoli vodarn, trdijo, da nikakor ne ležijo na vodovarstvenih območjih).
Tisti, ki vedo za vodovarstvena območja, praviloma živijo zelo blizu vodarn, imajo
intenzivne (sorodstvene) stike s kmeti, so domačini ali pa so imeli opravka z
vodovarstvenimi območji pri pridobitvi gradbenih dovoljenj. Zanimivo, raziskava med
vrtičkarji pokaže podobne rezultate. Nekoliko manj oziroma 29% anketiranih vrtičkarjev ve,
da njihovi vrtički ležijo na vodovarstvenih območjih, v odgovor »Ne« je prepričanih 43%
anketiranih, 28% anketiranih pa ne ve, ali ležijo na vodovarstvenih območjih (Anketiranje
vrtičkarjev v MOL, 2006). Kmetovalci so tista skupina ljudi, ki najbolje ve, da njihova
zemljišča ležijo na vodovarstvenih območjih. Na Ljubljanskem polju je bilo takih
kmetovalcev 77% (Smrekar, 2005, str. 88).
Slika 19 pokaže slabše poznavanje vodovarstvenega območja na njegovem južnem in hkrati
bolj mestnem delu (Šiška, Bežigrad. Nove Jarše). Večje poznavanje, kot pričakovano, je
bliže vodarn, v IIA vodovarstvenem pasu (Nove Poljane, Kleče, Savlje, Tomačevo, Obrije,
Sneberje). V IIB vodovarstvenem pasu ugotovimo najboljše poznavanje vodovarstvenih
območij v Vižmarjah in na Brodu, slabše pa v Guncljah, Stanežičah in na Ježici. Pojavlja se
vprašanje, ali na poznavanje vodovarstvenih območij vpliva izobrazbena sestava. Povprečna
izobrazba vseh anketiranih obdelovalcev zasebnih vrtov je 2,66 (z 1 smo ovrednotili
osnovnošolsko izobrazbo, s 4 pa višje- ali visokošolsko izobrazbo), povprečna izobrazba
tistih obdelovalcev, ki pravilno vedo, da ležijo na vodovarstvenih območjih pa znaša 3,13.
Obdelovalci vrtov, ki vedo, da njihovi vrtovi ležijo na vodovarstvenih območjih, so bolje
izobraženi od povprečja. Med obdelovalci vrtov, ki poznajo vodovarstvena območja, je
veliko tistih z višjo ali visoko izobrazbo in jih (glede na njihovo starost in na čas, ko so
pridobili tako visoko izobrazbo), lahko štejemo za intelektualce.
Izobrazba se torej izkaže kot pomemben faktor, ki prispeva k boljšemu poznavanju prostora,
vendar naj opozorimo na majhen vzorec in možnost naključnega sovpadanja visoke stopnje
izobrazbe s poznavanjem vodovarstvenih območij.
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4.4. MNENJE O NAJVEČJEM ONESNAŽEVALCU OKOLJA V LJUBLJANI
Uvodno vprašanje, ki v anketi za obdelovalce vrtov odpira okoljski sklop vprašanj, sprašuje o
največjem onesnaževalcu okolja na območju Ljubljane. Stanje okolja in njegova
onesnaženost se stalno spreminjata, spreminjajo se tudi viri onesnaževanja. Omenjeno
vprašanje smo postavili, ker nas je zanimalo, katero dejavnost obdelovalci vrtov zaznavajo
kot največjega onesnaževalca v Ljubljani.
Slika 19: Mnenje o največjem onesnaževalcu okolja v Ljubljani
(Anketiranje obdelovalcev zasebnih vrtov…,2008, N=100)
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Naša raziskava se ni osredotočala zgolj na mesto Ljubljano, vendar pa zaradi primerljivosti z
vprašanjem, ki so ga v okviru projekta »Vrtičkarstvo v Ljubljani …« vrtičkarjem zastavili
sodelavci Geografskega inštituta, vprašanja nismo spreminjali. Če bi anketiranci ocenili
največjega onesnaževalca v okolju, kjer živijo (in imajo vrt), bi večkrat za največjega
onesnaževalca okolja izbrali »Kmetijstvo«. Obdelovalci zasebnih vrtov se zavedajo
naraščajoče problematike prometa v Ljubljani in ga izpostavljajo kot daleč največjega
onesnaževalca okolja v Ljubljani s 77% odgovorov. Prometu sledi industrija, vendar z manj
kot desetino odgovorov, industriji pa gospodinjstva in kmetijstvo (Slika 19)..
Odgovore obdelovalcev zasebnih vrtov smo primerjali z odgovori vrtičkarjev. Ugotovimo, da
vrtičkarji v primerjavi z obdelovalci zasebnih vrtov v manjši meri opredeljujejo promet kot
največjega onesnaževalca okolja z 58%. Drugi največji onesnaževalec okolja je po mnenju
vrtičkarjev (prav tako kot po mnenju obdelovalcev zasebnih vrtov) industrija, vendar je
industrijo kot največjega onesnaževalca okolja izbralo kar 24% anketiranih vrtičkarjev. Kot
tretjega in četrtega največjega onesnaževalca okolja v Ljubljani so vrtičkarji opredelili
odlagališča odpadkov in kmetijstvo. Lastniki zasebnih vrtov imajo v primerjavi z vrtičkarji
višjo izobrazbo in se bolj zavedajo naraščajoče problematike prometa ter upadanja
problematike industrijskega onesnaževanja v Ljubljani.
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4.5. NAČIN VRTNARJENJA, UPORABA GNOJIL IN SREDSTEV ZA
VARSTVO RASTLIN
Slika 20: Način vrtnarjenja in uporaba fitofarmacevtskih sredstev pri anketiranih
obdelovalcih zasebnih vrtov na ožjih vodovarstvenih območjih Ljubljanskega polja
(Anketiranje obdelovalcev zasebnih vrtov…, 2008, N=100)

Obdelovalce vrtov smo vprašali, kako ocenjujejo svoj način vrtnarjenja. Izbirali so lahko med
klasičnim, ekološkim, integriranim načinom ali pa so navedli drug način vrtnarjenja. Največ,
53% anketiranih obdelovalcev, meni, da vrtnarijo klasično, 43% jih meni, da vrtnarijo
ekološko, 3% anketiranih obdelovalcev pa navaja svoj način vrtnarjenja (2 biodinamičen
način pridelave vrtnin, 1 integriran način, 1 intenziven način). Odgovore na vprašanje o
načinu vrtnarjenja (gre za lastno oceno obdelovalcev) smo primerjali z vprašanjem o uporabi
fitofarmacevtskih sredstev. Križanje omenjenih vprašanj nam pokaže neskladje med
deklarativno ravnijo in dejanskih ravnanjem. Dobra tretjina obdelovalcev, ki trdi, da vrtnari
ekološko, hkrati uporablja fitofarmacevtska sredstva. Pri ekološki pridelavi vrtnin naj
fitofarmacevtskih sredstev ne bi uporabljali. Razlog, zakaj veliko obdelovalcev zatrjuje, da
vrtnarijo ekološko, hkrati pa uporabljajo fitofarmacevtska sredstva, gre iskati v dejstvu, da
obdelovalci vrtov fitofarmacevtska sredstva redko uporabljajo in zato svoj način vrtnarjenja
kljub temu ocenjujejo kot ekološkega.
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Odgovora o načinu vrtnarjenja in o uporabi fitofarmacevtskih sredstev smo povezali in
prikazali na Sliki 21. V prostorski razporeditvi odgovorov, kot smo pričakovali, ni jasnega
vzorca. Kljub temu se nakazujejo območja z manj razširjeno oziroma z bolj razširjeno
uporabo fitofarmacevtskih sredstev. Območja oziroma deli mesta z manj razširjeno uporabo
fitofarmacevtskih sredstev so Brod, Vižmarje in del Šiške, z bolj razširjeno uporabo pa
Stožice, Gunclje, Dravlje ter severni del Ježice. Če bi anketirali še več obdelovalcev zasebnih
vrtov, bi dobili realnejši vpogled v morebitne razlike v (ne)uporabi fitofarmacevtskih
sredstvih po območjih Ljubljane.
Ker bomo v nadaljevanju govorili o fitofarmacevtskih sredstvih, jih najprej opredelimo in
povejmo nekaj besed o njihovi porabi. Fitofarmacevtska sredstva so kemijske snovi, ki se v
agrikulturi uporabljajo za zatiranje raznolikih vrst škodljivcev, plevelov in rastlinskih
bolezni. Hkrati se uporabljajo za povečanje poljedelske proizvodnje, preprečevanje bolezni in
javno higieno. Po svojem nastanku so lahko naravne snovi, izolirane iz rastlin ali sintetično
pridobljene s sintezo. Danes se je količina proizvedenih fitofarmacevtskih sredstev močno
povečala, prav tako pa se je razširila njihova uporaba tako v razvitih kot tudi nerazvitih delih
sveta. Vedno večja in pogosto neprimerna uporaba je vplivala na povečevanje njihovih
metabolitov tudi v različnih živilih, vodi, okolju in v človeku (Pesticidi, 2007). Na splošno je
v Sloveniji poraba sredstev za varstvo rastlin na hektar obdelovalnih zemljišč nad
povprečjem držav EU-15, je pa primerljiva s porabo v državah s podobno strukturo gojenih
rastlin in podobnimi pridelovalnimi razmerami (ARSO, Kazalci okolja, 2007).
Več kot polovica oziroma 57% anketiranih obdelovalcev zasebnih vrtov trdi, da
fitofarmacevtskih sredstev pri obdelovanju zelenjavnega vrta ne uporablja. Veliko več
obdelovalcev fitofarmacevtska sredstva uporablja pri vzgoji vrtnic in za sadno drevje, toda
naša raziskava omenjenega področja ne pokriva. 43% anketiranih obdelovalcev zasebnih
vrtov fitofarmacevtska sredstva uporablja; od teh najbolj pogosto ob pojavu bolezni ali
škodljivca (69%), manj pozimi oziroma v prvi polovici rastne dobe (19%), v rednih časovnih
presledkih v rastni dobi pa fitofarmacevtska sredstva uporablja 5% obdelovalcev. 7%
obdelovalcev, ki fitofarmacevtska sredstva uporablja, navaja, da tovrstna kemična sredstva
uporablja le redko (ne vsako leto). Okoljsko so še najbolj sporni tisti, ki rastline s
fitofarmacevtskimi sredstvi tretirajo v rednih časovnih presledkih v rastni dobi, ker gre pri
tem vzorcu uporabe verjetno za nekoliko večje vnose.
Nekateri se boleznim in škodljivcem na določeni rastlini izognejo s tem, da jo odstranijo z
vrta ali je v primeru ponavljajoče se bolezni več ne sadijo. V zadnjih letih so obdelovalci
vrtov postali bolj ekološko ozaveščeni; omenjajo, da se izogibajo uporabi kemičnih sredstev
oziroma jih nadomeščajo z biološkimi pripravki. Na splošno je tudi družba postala bolj
kritična do uporabe fitofarmacevtskih sredstev. 33 obdelovalcev vrtov smo povprašali po
uporabi fitofarmacevtskih sredstev danes in pred 10 leti. 46% obdelovalcev zatrjuje, da so
pred 10 leti uporabljali več fitofarmacevtskih sredstev, 21% obdelovalcev pa trdi, da danes
uporablja več fitofarmacevtskih sredstev kot pred desetletjem (Slika 21). Tisti obdelovalci, ki
so v desetletju povečali porabo fitofarmacevtskih sredstev, omenjajo, da se danes na rastlinah
pojavlja več bolezni kot nekoč.
Za osvetlitev problematike na področju uporabe fitofarmacevtskih sredstev smo nekaj
vprašanj zastavili gospe Tatjani Rupnik. Gospa Tatjana je svetovalka pri prodaji
fitofarmacevtskih sredstev za 5 trgovin, izvaja pa tudi tečaje za uporabnike fitofarmacevtskih
sredstev. »Obdelovalcem vrtov in vrtičkarjem prodajamo vedno manjše količine
fitofarmacevtskih sredstev, vendar pa je podatek o majhnih količinah lahko varljiv, kajti
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strupi so vedno bolj močni. Majhni uporabniki še vedno nimajo zadostnega znanja o pravilni
uporabi fitofarmacevtskih sredstev« (Rupnik, 2008). Rupnikova pravi, da starejši ljudje zelo
laično poimenujejo bolezni, ki napadajo rastline na njihovih vrtovih, dokaj hitro lahko
sklepajo in so celo prepričani o napačni bolezni ali pa rastlino smatrajo kot bolno, četudi ni.
»Vsak rjav madež na rastlini je takoj rja, pršice rečejo ušem, bela plesen je sopomenka za
krvavo uš.« Strokovna podkovanost prodajalcev je ključna pri pravilnem svetovanju (Rupnik,
2008).
Slika 21: Primerjava uporabe fitofarmacevtskih sredstev danes in pred 10 leti
(Anketiranje obdelovalcev zasebnih vrtov…, 2008, N=33)
pred 10 leti sem uporabljal več
FFS kot danes

33%
46%

pred desetimi leti sem uporabljal
manj FFS kot danes
danes in pred 10 leti je moja
poraba FFS dokaj enaka

21%

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev je pomembno poznavanje karence. To je doba, ki je
potrebna, da se strupene snovi, ki jih fitofarmacevtska sredstva vsebujejo, razgradijo v
tolikšni meri, da niso več škodljive za človeški organizem. Vrtičkarjem je bilo postavljeno
vprašanje »Kaj je karenca?« Vrtičkarji v 33% ne vejo, v 34% vejo, v 9% deloma vejo, ostali
so brez odgovora (Anketiranje vrtičkarjev v MOL, 2006).
Vprašanje, ki smo ga postavili obdelovalcem zasebnih zelenjavnih vrtov, je lažje, ker ne
vsebuje strokovne besede »karenca«. Obdelovalce vrtov smo vprašali, koliko časa rastline po
škropljenju niso primerne za uživanje (Slika 22)..Na prvi pogled se zdi, da je struktura
odgovorov ugodna, saj večina anketirancev pravilno ve, da je karenčna doba odvisna od
uporabljenega pripravka in vrste rastline. Po drugi strani pa preseneča, da je kar 13%
anketirancev, ki ne ve za različne dobe, preden lahko po škropljenju rastlino užijejo (kljub
temu, da to piše na vsaki embalaži s fitofarmacevtskim sredstvom in da v povprečju
obdelovalci vrtnarijo – in uporabljajo fitofarmacevtska sredstva – že vrsto let).
Slika 22: Mnenje o času, ko rastline po škropljenju niso primerne za uživanje
Odgovarjali so le tisti obdelovalci, ki fitofarmacevtska sredstva uporabljajo.
(Anketiranje obdelovalcev zasebnih vrtov…, 2008, N=43)
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Obdelovalci vrtov se proti plevelom ter škodljivcem poleg uporabe fitofarmacevtskih
sredstev borijo tudi na druge načine. Najobičajnejši način je pletev, ki jo prakticira večina
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anketirancev. 45% anketirancev se bori proti škodljivcem z uporabo bioloških metod, najbolj
pogosto namakajo koprivo. »Koprivovo vodo uporabljamo za škropljenje vrtnin, da se
okrepijo in postanejo odpornejše proti listnim ušem« (Angerer, 1986, str. 73). Obdelovalci, ki
vrtnarijo po biodinamični metodi, uporabljajo kot naravna zaščitna sredstva še rman,
preslico, kamilico in vratič. Obdelovalci vrtov v nekaterih primerih okoli paradižnika in
paprik nasteljejo travo, ki onemogoča rast plevela, hkrati pa pripomore, da prst zadrži več
vlage. Pogost način borbe proti boleznim je tudi prekrivanje s folijami; največkrat folijo
uporabljajo za gojenje paradižnika. Kar nekaj obdelovalcev omenja, da jim paradižnik brez
prekrivanja ne uspeva – zaradi (prekislega) dežja paradižnik dobi »pege«.
Med okoljsko pereče snovne agrarne vnose uvrščamo organska in mineralna gnojila. Najbolj
negativne posledice v okolju pa povzročajo prekomerne količine dušika. Vir dušika
organskega izvora so ostanki rastlinske pridelave (hlevski gnoj, gnojevka, gnojnica,
kompost), mineralnega pa številna mineralna gnojila. Mineralni dušik je zelo podvržen
izpiranju, zato je pomembno, da ga vnašamo takrat, ko ga rastline dejansko potrebujejo.
Organska in mineralna gnojila imajo lahko v prvi vrsti negativen vpliv na vodo, predvsem na
podtalnico, na prst, rastline (kmetijske pridelke) pa tudi na zrak (Lampič, 2007, str. 6). Od
100 anketiranih obdelovalcev vrtov jih gnojila uporablja 99; na splošno v zelo raznolikih
kombinacijah. Kombinacije uporabe različnih vrst gnojil prikazuje Slika 23. Najbolj
zastopani gnojili sta hlevski gnoj in kompost, sledijo pa, z enako zastopanostjo, mineralna in
organska gnojila, ki jih lahko kupimo na trgu (Biopost, Biogrena, Biobrazda, Organik in
podobna gnojila).
Osnovni vrsti gnojil na zasebnih vrtovih sta hlevski gnoj in kompost, mineralna gnojila so
praviloma v funkciji dognojevanja. S hlevskim gnojem obdelovalci vrtov v večini gnojijo na
2-3 leta, manj na 4-5 let, medtem ko mineralna gnojila uporabljajo vsako leto. Mineralna
gnojila se največkrat uporabljajo v kombinaciji z živinskimi gnojili. 41% anketiranih
obdelovalcev zasebnih vrtov uporablja mineralna gnojila, kar je razmeroma veliko. Pogovori
z anketiranimi obdelovalci pokažejo, da večina uporabljenih mineralnih gnojil ni namenjenih
zelenjavnemu vrtu, pač pa travi in sadnemu drevju. Problematika vnosov mineralnih gnojil
na travnato rušo bi bila zelo zanimiva, toda tega naša raziskava ne zajema.
Analiza anket in pogovori z obdelovalci vrtov na terenu v splošnem pokažejo, da gnojenje z
živinskimi gnojili (hlevski gnoj) upada; glavni razlog za to so težave z dobavo živinskega
gnoja (upad števila kmetov v okolici Ljubljane). Hlevski gnoj so zamenjali briketi živinskega
gnoja (organsko gnojilo) in mineralna gnojila. Povečuje se tudi uporaba bioloških gnojil.
Splošni vtis je, da obdelovalci vrtov kar precej gnojijo. V primerjavi s pazljivostjo, ki jo pri
obdelovalcih vrtov opazimo pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev, pravilnemu gnojenju
namenjajo veliko manj pozornosti.
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Slika 23: Vrste gnojil, ki jih uporabljajo obdelovalci zasebnih vrtov na ožjih vodovarstvenih
območjih Ljubljanskega polja
(Anketiranje obdelovalcev zasebnih vrtov…, 2008, N=100)

Za Slovenijo velja, da se je v obdobju 1992-2005 zmanjšala skupna količina porabljenih
mineralnih gnojil in sicer kar za 27%. Najbolj se je zmanjšala poraba dušika, sledita kalij in
fosfor. Zmanjšala se je tudi poraba mineralnih gnojil na hektar kmetijske zemlje v uporabi, in
sicer za 16,3% (ARSO, Kazalci okolja, 2008). Problem pri naši raziskavi vrtov je
pomanjkanje podatkov za tako majhno območje, poleg tega pa nas zanima samo prodaja
mineralnih gnojil v manjših vrečah (3 kg, 5 kg), ki so v prvi vrsti namenjene vrtičkarjem in
obdelovalcem zasebnih vrtov. Podatke o trendih prodaje mineralnih gnojil smo skušali dobiti
pri prodajalcih na območju Ljubljane, pa tudi pri prodajalcih na širšem območju Ljubljane
(na VVO je razmeroma malo tovrstnih trgovin). V trgovinah na Ježici (trgovina deluje v
okviru Kmetijske zadruge Domžale) in v Vižmarjah (trgovina deluje v okviru Kmetijske
zadruge Medvode) v zadnjih letih beležijo rahel upad prodaje mineralnih gnojil, za okoli 5%
(Rogelj, 2008, Eržen, 2008). Nasprotno so v prodajalni Kalia na Vodnikovem trgu in v
vrtnem centru Kalia v BTC-ju zatrdili, da je prodaja mineralnih gnojil v manjših vrečah v
zadnjem desetletju kar občutno narasla, za 15-20% (prodajalki v dveh trgovinah »Kalia«,
2008).
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Vprašanje glede uporabe gnojil, ki je bilo skupno vrtičkarjem in obdelovalcev zasebnih
vrtov, se glasi: »Ali na vrtu uporabljate gnojila?«. Pri zasebnih vrtovih le 1% anketiranih ne
uporablja gnojil, pri vrtičkarjih pa 9% (Anketiranje vrtičkarjev v MOL, 2006). Slika 24 nam
pokaže, da so mineralna gnojila pri vrtičkarjih manj zastopana kot pri obdelovalcih zasebnih
vrtov. Razen mineralnih gnojil, so vse druge vrste gnojenja pri obdelovalcih zasebnih vrtov
nekoliko manj zastopane kot pri vrtičkarjih. Primerjava podatkov nam pokaže, da so
vrtičkarji glede uporabe vrst gnojil bolj ekološki kot obdelovalci zasebnih vrtov.
Po eni strani se velika skrb za zelenjavne vrtove ob hiši lahko odraža v večjem
obremenjevanju okolja (prsti) v primerjavi z vrtički, ki so ločeni od kraja bivanja in niso
kadarkoli dostopni. Na območju vrtičkarskih kompleksov je bilo v okviru projekta
Vrtičkarstvo v MOL analiziranih 100 vzorcev prsti; rezultati analiz pokažejo preveliko
vsebnost rastlinskih hranil v prsti. Vrtičke in zasebne zelenjavne vrtove obdelovalci torej
preveč gnojijo.
Slika 24: Primerjava uporabe vrst gnojil med vrtičkarji in obdelovalci zasebnih vrtov
(Anketiranje obdelovalcev zasebnih vrtov…, 2008, N=100; Anketiranje vrtičkarjev v MOL, 2006, N=302)
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Glede na čas uporabe gnojil dve tretjini anketirancev navajata, da najpogosteje gnojijo
spomladi tik pred setvijo oziroma saditvijo. Tisti, ki navajajo, da gnojijo jeseni ali spomladi,
v večini gnojijo s hlevskim gnojem ali kompostom, tisti, ki so navedli odgovor »V času
rasti«, pa z mineralnimi gnojili. Največje vnose gnojil v prst (tla) torej pričakujemo spomladi
(Slika 25). Tudi vrtičkarji najpogosteje gnojijo spomladi, tik pred setvijo oziroma saditvijo
(Anketiranje vrtičkarjev v MOL, 2006). Z vidika izpiranja dušika je gnojenje spomladi
ugodnejše kot jeseni (Žnidaršič-Pongrac, 2008).
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Slika 25: Čas, v katerem obdelovalci zasebnih vrtov najpogosteje gnojijo
(Anketiranje obdelovalcev zasebnih vrtov…, 2008, N=100)
spomladi, pred setvijo
oziroma saditvijo

24%

v času rasti
10%

66%

jeseni, po spravilu
pridelkov

Strokovno podlago za gnojenje predstavlja kemijska analiza prsti ter poznavanje osnovnih
zakonitosti gnojenja. Osnovni namen kemijske analize tal je ugotoviti stopnjo oskrbljenosti
tal z rastlinskimi hranili ter na podlagi rezultatov svetovati gnojenje. V kolikor te analize
nimamo, gnojimo na pamet, saj ne vemo, katerega hranila je v tleh premalo in katerega
preveč (Sušin, 2002, str.1). Kar 11% anketiranih obdelovalcev vrtov je prst oddalo v analizo.
Odstotek nas je presenetil v pozitivno smer, toda podroben pregled ozadja odgovorov na to
vprašanje pokaže, da je večina anketiranih obdelovalcev vzorec v analizo dala pred več kot
desetimi leti in le enkrat, kar nekaj od teh ne s posebnim (lastnim) namenom, ampak zato, ker
se je ponudila priložnost. Kot pozitivno naj omenimo 3 obdelovalce, ki imajo v kratkem
resen namen oddati vzorec prsti v analizo. Obdelovalci vrtov se najpogosteje zanimajo za
analizo prsti v primerih, ko sumijo, da je na njihovem vrtu nekaj narobe, ko določene rastline
ne uspevajo dobro (Žnidaršič-Pongrac, 2008).
Enako vprašanje je bilo postavljeno vrtičkarjem. 97% anketiranih vrtičkarjev vzorca prsti
nikdar ni oddalo v analizo, 2% sta oddala vzorec prsti v analizo, v 1% pa anketirani vrtičkarji
ne vedo, ali so kdaj oddali vzorec prsti v analizo (Anketiranje vrtičkarjev v MOL, 2006).
Slika 26: Oddaja vzorca prsti v analizo
(Anketiranje obdelovalcev zasebnih vrtov…, 2008, N=100)
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Podatki o vrstah rastlin na zelenjavnih vrtovih nam lahko služijo za orientacijo o tem, kako
zahtevne so rastline in koliko gnojenja potrebujejo. Solata, ki na vrtovih pokriva največ
površin, je nezahtevna rastlina, ki potrebuje veliko manj rastlinskih hranil kot pa paradižnik
ali krompir. Slika 27 nam pove, katere so tri po površini najbolj zastopane vrste pridelkov na
zelenjavnih vrtovih na ožjih vodovarstvenih območjih Ljubljanskega polja.
Slika 27: Tri najbolj pogoste vrste pridelkov na zelenjavnih vrtovih
(Upoštevani so 3 najpogostejši odgovori oziroma tudi več, če je pridelek navedlo vsaj 10 anketiranih
obdelovalcev.)
(Anketiranje obdelovalcev zasebnih vrtov…, 2008, N=100)
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Obdelovalcem vrtov smo zastavili vprašanje, ki ugotavlja osnovno poznavanje rastlin na
njihovem vrtu. Vprašali smo jih, katera rastlina (paradižnik ali solata) potrebuje več
rastlinskih hranil (Slika 28).
Slika 28: Mnenje o tem, katera rastlina (paradižnik ali solata) potrebuje več rastlinskih hranil
(Anketiranje obdelovalcev zasebnih vrtov…, 2008, N=100)
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Zanimivo je, da kar polovica anketiranih obdelovalcev ne ve, da paradižnik potrebuje več
rastlinskih hranil kot solata, kar posledično pove, da potrebuje več gnojenja. Veliko
anketirancev je, ne glede na to, ali so pravilno odgovorili na zgornje vprašanje, zatrdilo:
»Gnojim pa vse enako.« Na drugem mestu je z 28% odgovor, da obe vrtnini potrebujeta
enako veliko rastlinskih hranil, veliko manj jih meni, da solata potrebuje več rastlinskih
hranil od paradižnika. Poznavanje potrebe po hranilih pri vrtičkarjih pri skoraj trikrat večjem
vzorcu (N=284) pokaže podobno sliko. 53% anketiranih vrtičkarjev je izbralo pravilen
odgovor, 22% jih meni, da rastlini potrebujeta enako rastlinskih hranil, 9% jih meni, da solata
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potrebuje več rastlinskih hranil, 16% jih odgovora ne ve (Anketiranje vrtičkarjev v MOL,
2006). Zbrani odgovori na vprašanje o paradižniku in solati nakazujejo, da so tako
obdelovalci zasebnih vrtov kot obdelovalci vrtičkov v dobršni meri laično poučeni ter da se v
okoli polovici primerov ne poglabljajo v rastline oziroma pravilno vrtnarjenje. Paradižnik in
solata sta eni izmed najbolj zastopanih in najbolj klasičnih pridelkov na vrtovih (Slika 27),
zato smo pričakovali boljše poznavanje omenjenih rastlin.
Pri tematskih sklopih o gnojenju in o uporabi fitofarmacevtskih sredstev nas na koncu
zanima še dvoje. Najprej nas zanima, kako obdelovalci zasebnih zelenjavnih vrtov zaznavajo
gnojila in fitofarmacevtska sredstva v povezavi z onesnaževanjem okolja, nato pa še, kje
obdelovalci vrtov dobijo nasvet o nakupu gnojil in fitofarmacevtskih sredstev ter njihovi
(pravilni) uporabi.
Slika 29: Mnenje o tem, ali organska in mineralna gnojila ter fitofarmacevtska sredstva
onesnažujejo okolje
(Anketiranje obdelovalcev zasebnih vrtov…, 2008, N=100)
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(Temno zelen stolpec predstavlja odgovor: »Ne onesnažujejo okolja, če jih (gnojila, fitofarmacevtska sredstva)
uporabljamo na strokovno utemeljen način«.)

Anketirani obdelovalci vrtov kot daleč najnevarnejše za okolje zaznavajo fitofarmacevtska
sredstva, za mineralna gnojila se največkrat pojavlja odgovor, da ne onesnažujejo okolja ob
predpostavki, da jih uporabljamo na strokovno utemeljen način, medtem ko se za organska
gnojila največkrat pojavlja odgovor, da ne onesnažujejo okolja, mu pa tesno sledi odgovor,
da ne onesnažujejo okolja ob predpostavki, da jih uporabljamo na strokovno utemeljen način.
Le dva anketiranca menita, da organska gnojila onesnažujejo okolje in da fitofarmacevtska
sredstva sploh ne onesnažujejo okolja. Podobno vrtičkarji zaznavajo fitofarmacevtska
sredstva kot daleč najbolj nevarna za okolje, sledijo mineralna in organska gnojila
(Anketiranje vrtičkarjev v MOL, 2006).
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Slika 30: Svetovanje pri izbiri in uporabi gnojil
(Anketiranje obdelovalcev zasebnih vrtov…, 2008, N=100)
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Glavno vlogo pri izbiri in uporabi gnojil odigrajo lastne izkušnje, kar v 65%. Na drugem
mestu je najbolj pomemben prodajalec (Slika 30). Lastne izkušnje oziroma »zdrava kmečka
pamet«, kot pravi marsikateri anketirani obdelovalec, lahko z vidika uporabe gnojil
(predvsem količine gnojil) poleg vseh pozitivnih stvari pomenijo določeno mero
nestrokovnosti. Izkušnje oziroma navade pripomorejo k temu, da se obdelovalci o stvareh,
povezanih z gnojenjem manj sprašujejo oziroma se manj posvetujejo s strokovnjaki. Pri
ljubljanskih vrtičkarjih so »lastne izkušnje« še bolj zastopane (Anketiranje vrtičkarjev v
MOL, 2006).
Slika 31: Svetovanje pri izbiri in uporabi fitofarmacevtskih sredstev
(Anketiranje obdelovalcev zasebnih vrtov…, 2008, N=100)
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Pri izbiri in uporabi fitofarmacevtskih sredstev je na prvem mestu s 45% prodajalec, na
drugem pa lastne izkušnje (Slika 31). Glede na vedno nove kemične pripravke, ki prihajajo
na tržišče in jih obdelovalci vrtov ne poznajo, je prodajalec pomemben pri posredovanju
pravilnih nasvetov. Lastne izkušnje so na drugem mestu. Pod odgovorom »drugo«
obdelovalci vrtov omenjajo strokovno literaturo. Pri ljubljanskih vrtičkarjih pri svetovanju in
izbiri fitofarmacevtskih sredstev prednjačijo lastne izkušnje, sledi prodajalec s polovico manj
odgovorov kot »lastne izkušnje«, kmetijski pospeševalec in drugi strokovnjaki in odgovor
»drugo« (Anketiranje vrtičkarjev v MOL, 2006).
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4.6. OSKRBA Z VODO ZA ZALIVANJE VRTA
Slika 32: Način oskrbe z vodo za zalivanje vrta na ožjih vodovarstvenih območjih
Ljubljanskega polja
(Anketiranje obdelovalcev zasebnih vrtov…, 2008, N=100)

Obdelovalci zasebnih vrtov so zaradi velike intenzivnosti pridelave omembe vreden porabnik
vode za zalivanje vrtov. Navade glede zalivanja so zelo različne; nekateri zalivajo le, če je
nujno potrebno oziroma takrat, ko je suša, po drugi strani pa nekateri zalivajo praktično vsak
dan. Veliko porabo pitne oziroma vodovodne vode za zalivanje vrta bi, še posebej v
nekaterih drugih predelih Slovenije (na primer v Kopru, na območjih, kjer ni podtalnice),
lahko označili kot okoljsko potratno ravnanje.
Poraba vode na prebivalca v Sloveniji se je v zadnjih petdesetih letih povečala skoraj za
trikrat, zalivanje s kapnico je eden od preprostih in učinkovitih ukrepov pri varčevanju s
pitno vodo. »Pri nas [v Sloveniji] žal ravnamo z vodo tako, kot da jo imamo res v
neomejenih količinah: s pitno vodo zalivamo vrtove, …« (Čarman, 2008, str. 7-8). Na
območju MOL povprečna poraba pitne vode na prebivalca v zadnjih letih pada, pri čemer je
poraba vode zelo različna, in sicer od 80 do 190 l/dan (Okoljsko poročilo za MOL, 20072013, str. 23) oziroma 150-250 l na osebo na dan v javnem vodovodnem omrežju v Ljubljani
(Javno podjetje…, 2008). Zmanjševanje porabe vode na prebivalca je tudi eden od ciljev, ki
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jih navaja Program varstva okolja za MOL 2007-2013 (Program varstva okolja …, 2007, str.
40). 48% anketiranih obdelovalcev zaliva svoj vrt izključno z vodo iz vodovodnega omrežja,
29% jih kombinira vodovodno vodo in kapnico, 20% jih zaliva izključno s kapnico. Drugi
načini oskrbe z vodo so še izkopan vodnjak (2%) in zajemanje vode iz potoka (1%) (Slika
32).
Kapnica je mehka voda, zato je, za razliko od trde vodovodne vode, bolj primerna za
zalivanje; poleg tega uporaba vodovodne vode gospodinjstva stane. Na Sliki 32 smo povezali
način oskrbe z vodo in lego na vodovarstvenem območju. Ugotovimo lahko, da je v
urbaniziranih vaseh in na obrobju mesta Ljubljane zalivanje vrta s kapnico pogostejše kot pa
v predelih mesta bliže centru. Predeli, kjer smo ugotovili relativno večjo uporabo kapnice, so
Gameljne, območje Poljan (severno od industrijske cone Stegne) ter območje Hrastja in
Šmartnega. Območja, kjer se koncentrirajo porabniki zgolj vodovodne vode za zalivanje, so
vzhodni del Šiške, Bežigrad in Nove Jarše. Druga območja so glede na način oskrbe z vodo
za zalivanje bolj ali manj mešana (Slika 32).
Vprašanje o odstotku povišanja porabe vode smo zastavili obdelovalcem vrtov, ki zalivajo
bodisi samo z vodo iz vodovodnega omrežja bodisi v kombinaciji s kapnico. Odgovorilo je
71 obdelovalcev vrtov. Gre za oceno, ki so jo podali sami, ali smo jo izračunali na podlagi
podanih absolutnih vrednosti o porabi vode.
Slika 33: Odstotek povišanja porabe vode v gospodinjstvu zaradi zalivanja vrta v
povprečnem poletnem mesecu
(Anketiranje obdelovalcev zasebnih vrtov…, 2008, N=71)
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Odstotki povišanja porabe vode so zelo različni (Slika 33). Trije anketiranci so navedli, da se
jim poraba vode zaradi zalivanja poviša za 100%. Ti, poleg tistih, ki se jim poraba dvigne za
več kot 30%, za zalivanje uporabljajo samo vodo iz vodovodnega omrežja. Skupno je takih
13% odgovorov. Največkrat se sicer pojavlja odgovor, da se poraba vode zaradi zalivanja
zviša za okoli 10%, na drugi strani pa je kar 23% anketirancev odgovorilo, da se jim poraba
vode v povprečnem poletnem mesecu na račun zalivanja vrta poveča za 20 ali 30%, kar je
razmeroma veliko.
Pridobili smo osem absolutnih vrednosti o mesečni porabi vode (Anketiranje obdelovalcev
zasebnih vrtov, 2008), ki nam bodo osvetlile stanje dejanske porabe. Absolutni podatki so
ocena, zato se lahko vanje upravičeno dvomi. Preračunano na 100 m2 velik vrt, obdelovalci
vrtov v povprečnem poletnem mesecu porabijo 0.7, 1, 2.2, 3, 4, 5, 7 oziroma 8 m3 vode za
zalivanje vrta.
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4.7. RAVNANJE Z ODPADKI
Na Ljubljanskem polju že vrsto let ugotavljamo, da neposredna kmetijska pridelava v smislu
dobre agronomske prakse ni najpomembnejši onesnaževalec s fitofarmacevtskimi sredstvi v
prostoru. Nenamenska raba fitofarmacevtskih sredstev po mnenju avtorjev monografije
Podtalnica v Ljubljani prispeva bistveno večji delež k skupnemu onesnaževanju tega
območja. V največ primerih gre za točkovna onesnaženja, za izpuščanje ostankov škropilne
brozge ob koncu njiv ali po njivskih cestah, kolovozih, kot tudi po praznjenju in čiščenju
škropilnic na dvoriščih (Rejec Brancelj, Kladnik, D., Smrekar A., 2005, str. 175). Škropilno
brozgo po podatkih, ki smo jih pridobili z anketiranjem 100 obdelovalcev zasebnih vrtov,
pripravlja dobrih 40% obdelovalcev. Nekateri med njimi (okoli 20%) danes uporabljajo več
tovrstnih sredstev kot pred desetletjem. Na splošno je v trgovinah izbira fitofarmacevtskih
sredstev večja, embalaže pa so manjše kot nekoč (Rupnik, 2008).
Na vodovarstvenih območjih Ljubljanskega polja je veliko vrtov in, kljub popularnosti
biološke pridelave, še vedno veliko uporabnikov fitofarmacevtskih sredstev. Uporabnikom
sredstev smo zastavili vprašanje, kako ravnajo z ostanki škropilne brozge.
Slika 34: Ravnanje z ostanki škropilne brozge
(Odgovarjali so anketiranci, ki sredstva za varstvo rastlin uporabljajo.)
(Anketiranje obdelovalcev zasebnih vrtov…, 2008, N=43)
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Večina obdelovalcev navaja, da pripravijo le toliko škropiva, da ni ostankov (Slika 34).
Ključnega pomena pri ostankih škropiv se izkažejo velikosti škropilnic. Tisti, ki uporabljajo
litrsko ali petlitrsko škropilnico, navajajo, da po potrebi pripravijo dodatno količino škropilne
brozge, navadno pa brozga ne ostaja. Nekateri so omenili tudi desetlitrske škropilnice.
Še vedno ostaja majhen delež obdelovalcev, ki priznava, da ostanke škropilne brozge na
določenem mestu zlije v tla. Verjetno dejansko stanje ni tako ugodno kot prikazuje Slika 34,
saj kar nekaj obdelovalcev dodatno poškropi rastline, zato da ni ostankov (pri ponujenih
odgovorih v anketi ta možnost ni obstajala, smo pa zabeležili 4 obdelovalce, ki so navedli, da
dodatno poškropijo oziroma z ostanki poškropijo drugo rastlino, na primer trto).
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Slika 35: Ravnanje z odpadno embalažo od fitofarmacevtskih sredstev
(Odgovarjali so anketiranci, ki sredstva za varstvo rastlin uporabljajo.)
(Anketiranje obdelovalcev zasebnih vrtov…, 2008, N=43)
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Večina obdelovalcev, ki uporabljajo fitofarmacevtska sredstva, pravi, da sredstva za varstvo
rastlin oziroma ostanke vedno porabijo do konca (gre za majhna pakiranja, rok uporabe ne
preteče), čez zimo jih najpogosteje spravijo v kleti. Več kot 60% anketirancev odvrže
odpadno embalažo med komunalne odpadke (Slika 35). Ker so sredstva za varstvo rastlin
strupi, njihova embalaža spada med nevarne odpadke. Le za dobro tretjino obdelovalcev
vrtov, ki uporablja fitofarmacevtska sredstva, lahko trdimo, da z odpadno embalažo pravilno
ravna.
Podjetje Snaga je pristojno za zbiranje nevarnih odpadkov na širšem območju Ljubljane.
Obdelovalci vrtov nevarne odpadke na območju, kjer je potekala naša raziskava, lahko
oddajo na dva načina: dvakrat letno Snaga na določenih (vnaprej dogovorjenih) lokacijah s
premičnim kontejnerjem zbira nevarne odpadke, lahko pa obdelovalci vrtov nevarne odpadke
prinesejo na deponijo Barje. Uslužbenec Snage pravi: »Zberemo 20% nevarnih odpadkov, ki
jih bi morali zbrati. Zberemo med 60 do 70 ton nevarnih odpadkov letno, glede na število
prebivalcev, ki jih pokrivamo, in na razvitost regije, pa bi morali zbrati 300 do 400 ton
letno.« (Pogovor z uslužbencem Snage, 2008). Na Snagi problem vidijo v tem, da se
pomembnost ločevanja odpadkov poudarja zelo kampanjsko, ljudje na pravilno ravnanje
hitro pozabijo, na drugi strani pa ni konkretnih ukrepov za kršitelje. Starejši ljudje vseeno
bolje ločujejo odpadke od povprečja (Pogovor z uslužbencem Snage, 2008).
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4.8. PRIPRAVLJENOST ZA IZOBRAŽEVANJE IN MNENJE O PRIMERNIH
NAČINIH DODATNEGA IZOBRAŽEVANJA O PROBLEMATIKI OKOLJA
Slika 36: Pripravljenost za udeležbo na 15-urnem tečaju za uporabnike sredstev za varstvo
rastlin, ki ga morajo po zakonu opraviti vsi kmetijski pridelovalci, ki izvajajo ukrepe varstva
rastlin in ki trenutno stane okoli 60 EUR
(Anketiranje obdelovalcev zasebnih vrtov…, 2008, N=33)
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Na vprašanje so odgovarjali obdelovalci vrtov, ki fitofarmacevtska sredstva uporabljajo. Več
kot polovica vprašanih je odgovorila »Ne, če ni potrebno«, kar je tudi razumljivo, saj gre za
majhne porabnike tovrstnih kemičnih sredstev. Kar nekaj udeležencev se je na tečaj ravno
prijavilo; teh in še ostalih anketirancev, ki bi obiskali tečaj, je 22%. 20% anketirancev meni,
da so prestari, zato se tečaja kljub temu, da nekatere tematika zanima, nikakor ne bi udeležili.
Cena tečaja praviloma ni razlog za (ne)obisk tečaja, veliko bolj pomembno je zanimanje
oziroma interes obdelovalcev.
Sledeče vprašanje meri, kako ocenjujejo obdelovalci lastno znanje o okolju, zlasti o
problematiki tal in podzemne vode. Zanima nas, v kolikšni meri obdelovalci zasebnih vrtov
sami sebe ocenjujejo, da so dovolj podkovani pri svojem opravilu, glede na to, da so
potencialni obremenjevalci okolja.
Slika 37: Strinjanje obdelovalcev vrtov s trditvijo, da o problematiki okolja (zlasti tal in
podzemne vode) vedo dovolj
(Anketiranje obdelovalcev zasebnih vrtov…, 2008, N=89)
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Vidimo, da večina obdelovalcev vrtov meni, da o stvareh, ki zadevajo tla in podzemno vodo,
ne vedo dovolj. Nekaj jih je odgovorilo, da problematika ni pomembna, torej da vrtovi v
primerjavi z drugimi dejavnostmi ne morejo bistveno onesnaževati okolja. 29 anketirancev je
odgovorilo, da se strinjajo ali zelo strinjajo s postavljeno trditvijo (da obdelovalci o
problematiki varovanja okolja že zdaj vedo dovolj). Pri zastavljenem vprašanju so se
obdelovalci razgovorili; zanimive so nekatere pripombe. »Kmetje imajo tečaj, mi pa ne …
Oni se zavedajo, da morajo onesnaževati okolje, imajo ekonomsko logiko. Mi pa namesto 5
dag porabimo 1 kg gnojila in nikoli ne vemo, kdaj je preveč.« Zanimivi sta tudi sledeči
mnenji: »Zahteval bi izpit [iz varstva rastlin] za vse, ne bi delal razlike med temi ali onimi
obdelovalci zemlje. Človek nikoli ne more reči: Jaz pa vse vem.« in »Potrebno je stalno
»bombardiranje« z informacijami, da se bomo ljudje za kanček bolj ekološko obnašali«.
Anketiranci sami priznavajo, da o varovanju okolja (zlasti tal in podzemne vode) ne vedo
dovolj in hkrati nakazujejo na odprtost za učenje. V nadaljevanju zgornjega vprašanja v
anketi ugotavljamo mnenja obdelovalcev vrtov o načinih dodatnega seznanjanja in
izobraževanja (Slika 38).
Slika 38: Strinjanje z načini dodatnega seznanjanja in izobraževanja o problematiki okolja,
zlasti tal in podzemne vode za obdelovalce zasebnih vrtov
(Anketiranje obdelovalcev zasebnih vrtov…, 2008, N=100)
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Kot najprimernejši način pridobitve koristnih informacij so obdelovalci zasebnih vrtov izbrali
medije. Že sedaj omenjajo določene oddaje na radiu in televiziji, ki jih spremljajo, eden
izmed predlogov pa je, da bi ob nedeljah na nacionalnem programu (kot najbolj
verodostojnem programu) predvajali kakšno oddajo o vrtnarjenju in najnovejših spoznanjih
o temah, ki zadevajo okolje. Nekateri omenjajo, da bi radi vedeli več aktualnih podatkov o
stanju okolja (o meritvah, ki jih različne inštitucije izvajajo). Na drugem mestu se kot
najboljši posrednik informacij o problematiki okolja izkažejo posebne zloženke. Tukaj so
mnenja že bolj deljena; nekateri pravijo, da zloženk ljudje ne berejo (ker že tako dobijo
domov veliko reklam in različnih brošur), drugi pa, da so zloženke primernejše kot drugi
mediji (televizija, radio), ker jih lahko v miru in večkrat prebereš. Pri načinu izobraževanja z
organizacijo posebnih srečanj so anketiranci že bolj skeptični; tisti, ki tak način odobravajo,
imajo v mislih pogovor s kakšnim strokovnjakom v okviru njihove (nekdanje) krajevne
skupnosti. Nekaj anketiranih je mnenja, da se ljudem danes ne ljubi nikamor iti (včasih je
bilo nasploh druženja več), torej v tak način izobraževanja močno dvomijo. Tako kot pri
organizaciji posebnih srečanj je tudi pri možnosti »vključevanje zainteresiranih v
organizacije, ki si prizadevajo ohranjati okolje« največ odgovorov »Niti se strinjam, niti se
ne strinjam«.
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5. REZULTATI IZBRANIH KEMIJSKIH ANALIZ PRSTI, VODE IN
VSEBNOSTI FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV V RASTLINAH
V tem poglavju bomo predstavili rezultate izbranih analiz prsti, rastlin (pridelkov) in
podtalnice, preko katerih bomo dobili vpogled v objektivno stanje okolja.
Kmetijski inštitut Slovenije opravlja analize prsti za naročnike, med katerim so tudi lastniki
zelenjavnih vrtov, vendar analiz v svoji evidenci nimajo ločenih po namenski rabi, od koder
so bili vzorci vzeti (na primer iz travnika, njive, zasebnega vrta). Zato nismo mogli pridobiti
nekega povprečja rezultatov večjega števila analiz prsti z zasebnih zelenjavnih vrtov.
Na terenu smo za namen diplomske naloge pridobili analizo prsti z gnojilnim nasvetom. Za
lažje razumevanje rezultatov analiz glej Preglednici 2 in 3. Naročnica analize je imela na vrtu
kar 112 mg P2 O5/100 g tal, kalija pa 17 mg K2O/100 g tal. Vrt je izrazito pregnojen s
fosforjem, kalija pa je malenkost premalo. »Ugotovljeno stanje je na vrtovih pogost pojav,
saj vrtnine pogosto izrazito preveč gnojimo. To še posebej velja za fosfor, ki ga vrtnine
potrebujejo zares zelo malo.« (Kmetijski inštitut Slovenije, 2006). Gnojilni nasvet pa se
glasi: «Na vrtu vam v prihodnjih štirih letih odsvetujemo kakršnokoli uporabo mineralnih
gnojil, ki vsebujejo fosfor. Priporočamo Vam zgolj zmerno gnojenje s kalijem. /…/ »Previdni
bodite tudi pri uporabi organskih gnojil (Biopost, Biogrena, živinska gnojila, kompost), saj
tudi ta gnojila vsebujejo sicer manjše količine fosforja. Gnojenje vrta z dušikom (N)
prilagodite posamezni vrtnini. /…/ Dodati pa je potrebno, da je na vrtu ob tako visoko
ugotovljenih vrednostih fosforja v tleh pogosto enako tudi z dušikom …« (Kmetijski inštitut
Slovenije, 2006). Po štirih letih se ponovno priporoča analiza tal, da se ugotovi, ali je raven
fosforja padla na primerno raven (Kmetijski inštitut Slovenije, 2006).
V nadaljevanju povzemamo dve obsežni raziskavi, ki so jih opravili na Kmetijskem inštitutu
Slovenije. V obdobju 1997 do 1999 so analizirali 220 vzorcev prsti z delov njiv in vrtov, kjer
gojijo zelenjavo, z namenom, da ugotovijo stopnjo oskrbljenosti tal s fosforjem in kalijem
(Sušin, 2002, str. 1). Vzorci tal so bili vzeti pretežno z območja Kmetijskega zavoda
Ljubljana. Druga raziskava vključuje analize prsti med ljubljanskimi vrtičkarji (v okviru
projekta Vrtičkarstvo v MOL), kjer je bilo odvzetih 100 vzorcev.
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Slika 39: Primerjava stopnje oskrbljenosti prsti s fosforjem
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Analize vrtov, vključno z deli njiv, kjer gojijo zelenjavo (N=220), analize so bile opravljene 1997-1999.
Vrtičkarji v Mestni občini Ljubljana (N=100), analize so bile opravljene leta 2006 (KIS)..

Preglednica 2: Vsebnosti rastlinam lahko dostopnega fosforja v prsti, optimalne in mejne
koncentracije ter povprečji za raziskavi vrtov: iz obdobja 1997-1999 in za ljubljanske
vrtičkarje
OPTIMALNA

Koncentracije
P (fosforja) v
prsti
13-25 mg
P2 O5/100 g tal

SPODNJA MEJA ZA
EKSTREMNO
ZALOŽENOST

POVPREČJE PRI
ANALIZAH
VRTOV 1997-1999

POVPREČJE PRI
ANALIZAH PRSTI
Z LJUBLJANSKIH
VRTIČKOV

40 mg
P2 O5/100 g tal

83 mg
P2 O5/100 g tal

91 mg
P2 O5/100 g tal

Sušin, 2002; Kmetijski inštitut Slovenije, 2007

Vrtovi so v povprečju pregnojeni s fosforjem. Vzroke za takšno stanje najdemo v preobilnem
gnojenju in neupoštevanju dejanskih potreb po hranilih za posamezne vrste rastlin. »Od
mineralnih gnojil se daleč najbolje prodaja NPK 15:15:15 (15% vsebnost vseh naštetih
hranil), vendar dejansko velikokrat ni potrebe po tolikšni količini fosforja« (Sušin, 2008).
Nekatere rastline fosforja potrebujejo zelo malo, zato se le-ta v prsti kopiči.
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Slika 40: Primerjava stopnje oskrbljenosti prsti s kalijem
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Analize vrtov, vključno z deli njiv, kjer gojijo zelenjavo (N=220), analize so bile opravljene 1997-1999.
Vrtičkarji v Mestni občini Ljubljana (N=100), analize so bile opravljene leta 2006.

Preglednica 3: Vsebnosti rastlinam lahko dostopnega kalija v tleh, optimalne in mejne
koncentracije ter povprečji za raziskavi vrtov: iz obdobja 1997-1999 in za ljubljanske
vrtičkarje
OPTIMALNA

Koncentracije
K (kalija) v
prsti
20-30 mg
K2 O/100 g tal

SPODNJA MEJA ZA
EKSTREMNO
ZALOŽENOST

POVPREČJE PRI
ANALIZAH
VRTOV 1997-1999

POVPREČJE PRI
ANALIZAH PRSTI
Z LJUBLJANSKIH
VRTIČKOV

40 mg
K2 O/100 g tal

45 mg
K2 O/100 g tal

31 mg
K2 O/100 g tal

Sušin, 2002; Kmetijski inštitut Slovenije, 2007

Tudi pri kaliju so zemljišča, od koder so bili vzeti vzorci, v povprečju čezmerno oskrbljena s
tem hranilom. Pri fosforju je stanje v primerjavi s kalijem še bolj ekstremno, saj kar tretjina
vzorcev, ki so jih v raziskavi 1997-1999 uvrstili v razred »ekstremno oskrbljenih tal«, močno
presega mejo za določitev razreda »ekstremno oskrbljena tla« (40 mg P2 O5/100 g tal) in
znaša od 100 do 200 mg P2 O5/100 g tal (Sušin, 2002, str. 3).
Stopnja oskrbljenosti tal s fosforjem in kalijem na vrtovih je podobna tudi na vodovarstvenih
območjih, kar so sodelavci Kmetijskega inštituta ugotovili v letih 1996 in 1997. Na območju
virov pitne vode v MOL je bilo kar 64% izbranih parcel pregnojenih s fosforjem in 53% s
kalijem (Sušin, 2002, str. 2).
Kalij in fosfor se od dušika pomembno razlikujeta, kar moramo pri vrednotenju rezultatov
analiz z okoljevarstvenega vidika upoštevati. Kalij in fosfor se v primerjavi z dušikom
(skoraj) ne izpirata, njuna kationa se vežeta na negativno nabite delce v prsti. Dušik pa se, v
obliki aniona, odbija od številnih negativno nabitih delcev v prsti in je zato podvržen
izpiranju. Z okoljevarstvenega vidika je torej pri naši raziskavi problematično le izpiranje
dušika, ki je med drugim odvisno od številnih lastnosti prsti. Dejstvo, da so zasebni vrtovi
zelo rodovitne površine z veliko organske snovi, na splošno upočasnjuje izpiranje (Vrščaj,
2008).
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Analiza ostankov fitofarmacevtskih sredstev v rastlinah, odvzetih na 100 vrtičkih v okviru
projekta Vrtičkarstvo v MOL, je pokazala ugodno stanje, saj so koncentracije aktivnih snovi
v rastlinah pod mejo detekcijske metode (Kmetijski inštitut Slovenije, 2006). Merili so tudi
vsebnost fitofarmacevtskih sredstev v prsti. Od 100 odvzetih vzorcev so le v enem ugotovili
0,001 mg/kg atrazina, prisotnost ostalih fitofarmacevtskih sredstev v prsti pa ni bila
ugotovljena (Kmetijski inštitut Slovenije, 2006).
Meritve izotopske sestave dušika v vodi so učinkovito orodje za ugotavljanje izvora nitratov
(cv: Urbanc, J., Jamnik, B., 2007, str. 468). Razmejiti je mogoče tudi vpliv umetnih in
organskih gnojil oziroma drugih organskih onesnaževalcev. Sodelavci geološkega inštituta so
od oktobra 2003 do julija 2004 mesečno in ponekod enkrat na tri mesece odvzemali vzorce
podtalnice na 14 mestih (13 v vodnjakih iz vodovodnega sistema, industrijskih vodnjakih in
piezometrih oziroma vodnjakih ter en vzorec v reki Savi). Vsa vzorčna mesta ležijo na
desnem bregu reke Save, kjer so tudi tri vodarne. Levi breg Save, kjer se nahaja vodarna
Jarški prod, je z nitrati manj obremenjen. Najpogostejša koncentracija se giblje od 20-25
mg/l (25 mg/l je mejna vrednost), najdemo območja, kjer se koncentracije približujejo 40
mg/l, kakor tudi območja, ki so z nitrati malo obremenjena. Delež mineralnega dušika v
nitratih v osrednjem delu vodonosnika je večji kot v njegovem severozahodnem delu. Z
nitrati najbolj obremenjena voda ima prevladujoč delež dušika iz kmetijskih površin (Urbanc,
J., Jamnik, B., 2007, str. 470). Slika 41 prikazuje, da je kljub kratkemu zadrževalnemu času
podtalnice na poti od reke Save do vodarne Kleče vpliv kmetijske rabe prostora na
koncentracijsko raven nitratov v podzemni vodi zelo intenziven. Med vodarnama Kleče in
Hrastje v večini najdemo urbano rabo, koncentracija nitratov se zvišuje veliko počasneje kot
med Savo in Klečami (Slika 41).
Slika 41: Koncentracije nitratov vzdolž toka podzemne vode od Save do vodarne Hrastje
.

Urbanc, J., Jamnik, B., 2007, str. 471

Prisotnost nitratov, pomembnih onesnaževal virov pitne vode, v vodonosniku Ljubljanskega
polja trenutno ne predstavlja okoljskega bremena, ki bi nemudoma zahtevalo ukrepe. Kljub
temu njihova prisotnost opozarja na antropogen vpliv, ki ni zanemarljiv (Urbanc, J., Jamnik,
B., 2007, str. 467). Onesnaženost z nitrati je ugotovljena predvsem na severozahodnem delu
vodonosnika v Šentvidu, preiskave pa dokazujejo naraščanje koncentracije v vodarni Hrastje,
na drugih merilnih mestih so koncentracije v dopustnih mejah (Smrekar, 2005, str. 62).
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Nitrati se v podzemni vodi Ljubljanskega polja pojavljajo predvsem zaradi neprimernega
oziroma pretiranega gnojenja in neurejenega oziroma zastarelega kanalizacijskega omrežja.
Po letu 2000 oziroma 2001 je bil zabeležen rahel padec vrednosti koncentracije nitratov (cv:
Plut, 2007, str. 40). V letu 2003 je bila mejna vrednost za nitrate stalno presežena v
industrijskem vodnjaku Dekorativna, v vodnjaku 1a Hrastje pa so se izmerjene vrednosti v
letu 2003 vse leto gibale rahlo pod mejnimi vrednostmi (25 mg/l), a jih niso nikoli presegle.
Tudi v letu 2004 so bile mejne vrednosti za nitrate stalno presežene v industrijskem vodnjaku
Dekorativna, občasno v vrtini Stožice, v vodnjaku 1a Hrastje pa so se koncentracije nitratov
gibale pod mejno vrednostjo (cv: Plut, 2007, str. 41).
Od pesticidov je bil v podtalnici Ljubljanskega polja problematičen atrazin. Rezultati analiz
podzemne vode jasno kažejo na trend zniževanja, atrazin pa je od leta 2003 na
vodovarstvenih območjih prepovedano uporabljati (cv: Plut, 2007, str. 41).
Različna so mnenja o prispevku kmetijske dejavnosti k obremenjevanju ljubljanske
podtalnice z nitrati. Gospod Vrščaj s Kmetijskega inštituta Slovenije meni, da preveč
problematiziramo kmetijsko dejavnost. Problem kmetijskega obremenjevanja vidi v
točkovnem onesnaževanju, ne pa v onesnaževanju iz razpršenih virov (njiv) (Vrščaj, 2008).
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6. OKOLJEVARSTVENA PROBLEMATIKA ZASEBNIH VRTOV
Predstavili smo rezultate terenske analize, številnih kemijskih analiz ter pridobili mnenja
strokovnjakov, ki že dolgo delujejo na področjih, ki so nas v okviru raziskave zasebnih vrtov
zanimala.
Okoljevarstveno problematiko bomo ocenili s pomočjo kvalitativne merske lestvice. Za vsak
tematski sklop posebej bomo podali oceno okoljevarstvene problematike, s tem, da sta prva
dva tematska sklopa (gnojenje in uporaba fitofarmacevtskih sredstev) zaradi potencialnih
vplivov na podtalnico Ljubljanskega polja bolj pomembna kot druga dva sklopa (ravnanje z
nevarnimi odpadki in uporaba vode za zalivanje vrtov).
Slika 42: Kvalitativna merska lestvica, s katero celovito ocenjujemo okoljevarstveno
problematiko zasebnih vrtov
Stanje ni
problematično/
je ugodno

Stanje je še
sprejemljivo
(vendar možne
boljše rešitve)

Stanje je
Stanje je
nekoliko
problematično
problematično

Pri posameznem tematskem sklopu bomo predstavili več vidikov sklopa in ne samo
podatkov, ki neposredno vplivajo na kakovost stanja okolja.
Preglednica 4: Okoljevarstvena problematika zasebnih vrtov z vidika gnojenja
Stanje je
ugodno

• Večje povpraševanje po bioloških gnojilih.
• Kolobarjenje.
• Največji vnosi gnojil so spomladi, tik pred setvijo oziroma saditvijo in
ne jeseni (večja možnost izpiranja dušika).
Stanje je
• Obdelovalci zasebnih vrtov se zelo redko odločajo za analize prsti.
• Pri izbiri in uporabi gnojil glavno vlogo igrajo lastne izkušnje.
nekoliko
problematično • Obdelovalci vrtov najpomembnejših pridelkov na zelenjavnih vrtovih
glede na potrebo po rastlinskih hranilih ne poznajo dovolj dobro.
Stanje je
• Vrtovi so pregnojene površine. Obdelovalci se tega dejstva ne
problematično zavedajo in gnojijo, čeprav marsikomu ne bi bilo potrebno gnojiti nekaj
let.
• Pomanjkanje občutka za pravilen odmerek gnojil za tako majhne
površine kot so vrtovi.
• Kombiniranje različnih vrst gnojil.
• Previsoke vsebnosti fosforja in kalija v prsti lahko ovirajo rast rastlin.
• Zelo povišane vsebnosti fosforja (P), kalija (K) in dušika (N) v prsti. P
VPLIV NA
in K nista nevarna za rastline in za razliko od dušika nista podvržena
PRST
izpiranju.
• Ni dokazan:
VPLIV NA
- izpiranje dušika v globlje prsti
PODTALNICO
- vrtovi na ožjih VVO pokrivajo manj kot 1% površine
- največji možni vpliv na območjih z velikim številom vrtov in
gostim vzorcem vrtov (Brod, Vižmarje, del Ježice, Nove Jarše)
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Preglednica 5: Okoljevarstvena problematika zasebnih vrtov z vidika uporabe
fitofarmacevtskih sredstev (FFS) in ravnanja z odpadno embalažo
Stanje je
ugodno

Stanje je
nekoliko
problematično

• Koncentracije FFS v rastlinah in v prsti niso preblematične.
• Število uporabnikov FFS se znižuje.
• Vedno večja ozaveščenost obdelovalcev vrtov glede pravilne uporabe
FFS.
• Majhna do zmerna uporaba FFS pri večini obdelovalcev vrtov.
• Pri izbiri in uporabi FFS lastne izkušnje niso najpomembnejši faktor.
• Nakup FFS za male uporabnike je omejen. Številna FFS obdelovalci
vrtov lahko kupijo le s predložitvijo dokazila o opravljenem tečaju za
uporabnike FFS.
• Interes za opravljanje tečaja za uporabnike FFS pri nekoliko večjih
uporabnikih FFS oziroma pri obdelovalcih, ki jih to področje zanima.
• Obdelovalci vrtov so pri uporabi FFS bolj pazljivi kot pri uporabi
gnojil.
• Moderno je biti ekološki, ljudje kaj hitro trdijo, da vrtnarijo ekološko,
hkrati pa uporabljajo fitofarmacevtska sredstva.
• Z ostanki škropilne brozge nekateri obdelovalci dodatno poškropijo
rastline na vrtu.
• Še vedno vsi uporabniki FFS za trajanje karenčne dobe ne vedo
natančno.

Stanje je
problematično

• Le 20% nevarnih odpadkov se zbere na odlagališčih za nevarne
odpadke (podatek je posredovalo podjetje Snaga).
• Več kot 60% uporabnikov FFS odvrže embalažo od FFS med
komunalne odpadke. S tem obdelovalci vrtov v določeni meri
zastrupljajo komunalno deponijo odpadkov.

VPLIVI NA
PRST,
RASTLINE

• Ni dokazanih. Ni pričakovati bistvenih škodljivih vplivov. Možna
lokalna onesnaženja v manjši meri (ponovno škropljenje rastlin ali kjer
ostanke škropilne brozge obdelovalci vrtov zlijejo v tla).
• Ni.

VPLIV NA
PODTALNICO

Preglednica 6: Okoljevarstvena problematika zasebnih vrtov z vidika (u)porabe vode za
zalivanje vrtov.
Stanje je
• Petina anketiranih obdelovalcev vrtov zaliva svoj vrt izključno s
kapnico.
ugodno
• Določen delež obdelovalcev vrtov s pitno vodo za zalivanje vrta ravna
varčno.
Stanje je
• Precejšnja poraba pitne vode za zalivanje vrta. Skupini obdelovalcev
se pitne vode za zalivanje vrta ne zdi škoda in niso pozorni na porabo.
nekoliko
problematično
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Preglednica 7: Skupne ocene okoljevarstvene problematike zasebnih zelenjavnih vrtov po
vsebinskih sklopih
VSEBINSKI SKLOPI Vrednotenje z vidika
strokovnosti pridelave
oziroma pravilnega
ravnanja
*GNOJENJE
*UPORABA FFS

Negativen vpliv na človeka in
podtalnico (ocena)

Ravnanje z nevarnimi
Ne ocenjujemo.
odpadki
Uporaba (pitne) vode za
Ne ocenjujemo.
zalivanje vrta
* Prioritetna tematska sklopa v raziskavi zasebnih zelenjavnih vrtov.

Vsebinske sklope smo vrednotili na dveh nivojih: posamezen tematski sklop smo vrednotili z
vidika strokovnosti pridelave oziroma pravilnega ravnanja (odpadna embalaža in uporaba
vode za zalivanje), prioritetna tematska sklopa smo vrednotili tudi z vidika negativnega
vpliva na okolje – na človeka in na podtalnico.
Z vidika strokovnosti pridelave smo sklop gnojenja ocenili kot stanje je problematično.
Obdelovalci gnojijo več, kot je potrebno, posledično se v zgornjem sloju tal kopičita fosfor in
kalij. Analize prsti na vrtovih pokažejo, da marsikomu naslednjih nekaj let na vrtu ne bi bilo
potrebno gnojiti. Sklop uporabe fitofarmacevtskih sredstev smo z vidika strokovnosti
uporabe ocenili kot stanje je (še) sprejemljivo. Obdelovalci vrtov so deležni vedno več
informacij glede pravilne uporabe sredstev, vendar terenska analiza pokaže na pomanjkljivo
poznavanje karenčne dobe ter v nekaterih primerih na nepravilno ravnanje s škropilno
brozgo. Sklop ravnanja z nevarnimi odpadki smo označili kot stanje je razmeroma
problematično. Več kot 60% anketiranih obdelovalcev vrtov odvrže embalažo od sredstev za
varstvo rastlin med komunalne odpadke. Naj pa opozorimo, da gre skupno za razmeroma
majhno količino odpadkov. Sklop uporabe pitne vode smo glede na geografske razmere
prostora ocenili kot stanje je (še) sprejemljivo. Slaba polovica anketiranih obdelovalcev za
zalivanje zelenjavnega vrta uporablja izključno vodo iz vodovodnega omrežja, delež
uporabnikov kapnice bi lahko bil večji, še posebej v primestnem prostoru.
Z vidika negativnih vplivov gnojenja na okolje (človeka, podtalnico) smo vsebinski sklop
gnojenja ovrednotili kot stanje je (še) sprejemljivo. Omenimo naj, da smo sklop vrednotili
kljub pomanjkanju raziskav na tem področju (ne vemo, koliko dušika se z zelenjavnih vrtov
dejansko izpere). Vendar pa lahko iz nekaterih dejstev ocenimo stopnjo problematičnosti.
Vrtovi so rodovitne površine z veliko rastlinskih hranil (tudi dušika) v prsti, vendar je vzorec
zasebnih vrtov razpršen – s tem se možnost potencialnih negativnih vplivov na podtalnico
zmanjša. Ker imajo vrtovi za razliko od njivskih površin veliko bolje razvito humusno plast,
na vrtovih pričakujemo počasnejše izpiranje v primerjavi z njivskimi površinami. Kljub
temu, da je vnos dušika na enoto površine na zasebnih zelenjavnih vrtovih (pre)velik,
bistvenega negativnega vpliva na podtalno vodo Ljubljanskega polja ne moremo pričakovati.
Kljub temu po načelu sinergije vplivov lahko opredelimo območja z vrtovi, ki imajo v
primerjavi z ostalimi območji večji vpliv na koncentracije (izpranega) dušika v tleh. Gre za
območja z relativno velikimi vrtovi (nekaj 10 m2) in veliko gostoto vrtov (relativno večjo
gostota vrtov od ostalih območij stanovanjskih hiš z vrtovi). Ogled terena pokaže na tri taka
območja: Vižmarje-Brod, del Ježice severno od Bratovževe ploščadi in Nove Jarše.
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Slika 43: Zelenjavni vrtovi na območju Broda in Vižmarij

Strajnar, 2007, podlaga: MOL, digitalni posnetek je iz leta 2003

Negativen vpliv fitofarmacevtskih sredstev lahko dokažemo z meritvami vsebnosti aktivnih
ostankov fitofarmacevtskih sredstev v rastlinah in v prsti. Analize pridelkov, odvzetih na 100
lokacijah na vrtičkarskih območjih v MOL (Vrtičkarstvo v MOL, 2007), pokažejo, da
koncentracija aktivnih ostankov fitofarmacevtskih sredstev le pri enem vzorcu presega mejo
detekcijske metode, pri ostalih vzorcih pa je bila koncentracija aktivnih ostankov
fitofarmacevtskih sredstev tako majhna, da je ni zaznala niti metoda. Tudi analize vzorcev
prsti, odvzetih na vrtičkarskih območjih, na vsebnost aktivnih ostankov fitofarmacevtskih
sredstev pokažejo zelo ugodno stanje. Naj opozorimo, da gre za rezultate, ki se nanašajo na
vrtičkarska območja, vendar menimo, da v določeni meri zanesljivosti nakazujejo tudi stanje
na zasebnih vrtovih. Z vidika negativnih vplivov uporabe fitofarmacevtskih sredstev na
okolje (človeka, podtalnico) smo vsebinski sklop ovrednotili kot stanje ni problematično/je
ugodno.
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7. ZAKLJUČEK
Obdelovanje zasebnih zelenjavnih vrtov na ožjih vodovarstvenih območjih Ljubljanskega
polja je ljubiteljska vrtnarska dejavnost v mestnem in primestnem prostoru. Zasebne
zelenjavne vrtove najdemo v vseh soseskah enodružinskih in vrstnih hiš; ponekod imajo
vrtovi značaj majhnih vrtičkarskih območij.
Natančna ortofotointerpretacija sicer že nekoliko starejših letalskih posnetkov (iz leta 2005 in
v manjši meri iz leta 2003) je pokazala, da je na ožjih vodovarstvenih območjih
Ljubljanskega polja okoli pet tisoč vrtov, ki skupaj zavzemajo več kot 27 hektarjev površin.
Z vrtovi je torej povezana množica obdelovalcev z zelo raznolikimi vrtnarskimi navadami.
Vprašanje, na katerega smo v diplomskem delu skušali odgovoriti, je, ali tovrstno ljubiteljsko
vrtnarstvo zaradi nepazljivosti in delne nestrokovnosti pri pridelavi vrtnin povzroča bistvene
neželene vplive na okolje (rastline, človeka, prst in podtalnico). V manjši meri smo
ugotavljali tudi okoljsko zavest obdelovalcev vrtov.
Le ena tretjina obdelovalcev ve, da ležijo da vodovarstvenih območjih. Zavedanje o
pomembnosti območja za oskrbo s kakovostno pitno vodo lahko pripomore k bolj
odgovornemu in premišljenemu ravnanju z naravnimi viri. Obdelovalci že od leta 1977
vrtnarijo na z odlokom določenih vodovarstvenih območjih; uredba, ki je veljavna danes, pa
je bila sprejeta leta 2004.
Obdelovalci vrtov obilno gnojijo; v večini primerov več, kot je potrebno. Zato analize prsti
pokažejo ekstremno založenost prsti s hranili. Z vidika varstva okolja ekstremne vrednosti
kalija in fosforja na vrtovih niso problematične (elementa se ne izpirata, rastline ju ne črpajo
več kot je potrebno), bolj problematično pa je izpiranje dušika v spodnje plasti tal.
Intenzivnost izpiranja je odvisna od mnogih dejavnikov, tudi od vsebnosti organske snovi v
prsti. Ker zelenjavni vrtovi na vodovarstvenih območjih Ljubljanskega polja tvorijo razpršen
vzorec, skupno pa ne pokrivajo 1% površine vodovarstvenih območij, bistvenega
negativnega vpliva na podtalnico z vidika izpiranja dušika ne moremo pričakovati.
Fitofarmacevtska sredstva pri vzgoji vrtnin uporablja dobrih 40% obdelovalcev; od tega jih
večina rastline poškropi ob pojavu bolezni ali škodljivca in ne preventivno ali v rednih
časovnih presledkih v rastni dobi. Uporaba fitofarmacevtskih sredstev se po podatkih
anketiranja zmanjšuje, določen odstotek obdelovalcev (okoli petina uporabnikov
fitofarmacevtskih sredstev), ki jih fitofarmacevtska sredstva bolj zanimajo, so se že ali se
bodo v kratkem vpisali na tečaj iz uporabe fitofarmacevtskih sredstev. Okoljska ozaveščenost
narašča, hkrati pa obdelovalci zasebnih vrtov poudarjajo, da bi želeli vedeti več – tako o
problematiki okolja kot o učinkih gnojil in pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev. Pri
nekaterih uporabnikih fitofarmacevtskih sredstev je zaznavno še nezadostno poznavanje
pravilne uporabe sredstev. Analize prsti in pridelkov, ki jih je opravil Kmetijski inštitut,
podpirajo ugotovitve anketiranja tako obdelovalcev zasebnih vrtov kot vrtičkarjev in
nakazujejo, da je stanje na področju uporabe fitofarmacevtskih sredstev veliko manj
zaskrbljujoče, kot smo si predstavljali. Po rezultatih terenske analize pa bi obdelovalci
zasebnih vrtov lahko bolje ravnali z embalažo od fitofarmacevtskih sredstev. Embalaža
trenutno najpogosteje konča med komunalnimi odpadki.
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Obdelovalci zasebnih vrtov v polovici primerov za zalivanje vrtov uporabljajo izključno
vodo iz vodovodnega omrežja, posebno na mestnem območju. Nekateri podatki nam
nakazujejo, da se za zalivanje porabi kar precej pitne vode, čeprav v pridobljene lahko
dvomimo, saj ljudje na splošno težko ocenimo porabo vode.
S prvo hipotezo preverjamo, ali je pojav zasebnih zelenjavnih vrtov na vodovarstvenih
območjih razmeroma velik. Na ožjem IIA vodovarstvenem območju vrtovi zavzemajo manj
kot 0,4% površine, na ožjem IIB vodovarstvenem območju pa manj kot 1%. Dandanes je
zelenjavnih vrtov še manj kot pokaže analiza letalskih posnetkov izpred nekaj let, v kar smo
se lahko prepričali tudi na terenu. V primerjavi z drugimi rabami prostora so površine
zelenjavnih vrtov zanemarljive, vendar pa je razširjenost in število vrtov z vidika
preučevanega pojava ponekod kar precejšnja. Ker diplomsko delo zelenjavne vrtove
obravnava z vidika negativnih vplivov na okolje, bomo zaradi majhne skupne površine vrtov
(v primerjavi z obsegom drugih rab) hipotezo zavrnili.
Z drugo hipotezo preverjamo, ali obdelovalci vrtov z delno nestrokovnim vrtnarjenjem
povzročajo neželene vplive na okolje. Nestrokovnost pri gnojenju nakazujejo slabo
poznavanje potreb glavnih vrtnin po rastlinskih hranilih, preveliki odmerki gnoja na
obdelovalno površino in močno opiranje na zgolj lastne izkušnje pri pridelavi vrtnin. Glavni
problem je, da se obdelovalci vrtov ne zavedajo, da gnojijo preveč. O bistveni nestrokovnosti
pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev ne moremo govoriti; obdelovalci vrtov so pri uporabi
kemičnih sredstev zelo pazljivi, se pa tudi vedno bolj informirajo o pravilnem izboru in
uporabi sredstev. Delna nestrokovnost pri vrtnarjenju pa, kot nakazujejo analize pridelkov in
prsti s podobnih površin, kot so zasebni vrtovi (z vrtičkarskih območij), in analize kakovosti
podtalnice, bistveno ne vplivajo na poslabšanje okoljskih sestavin.
Vrtnarjenje v mestu zadovoljuje številne človekove potrebe in predstavlja pomembno
aktivnost za starejšo populacijo. Velikokrat zagotavlja, da celotno gospodinjstvo uživa
zdravo, svežo zelenjavo ter da je zelenjava pri roki. Rezultati diplomskega dela nakazujejo,
da obdelovanje zelenjavnih vrtov okoljevarstveno ni sporno, ostaja pa problem
prekomernega gnojenja, ki lahko zavira rast pridelkov na vrtovih.

SUMMARY
Gardening on private gardens in the city of Ljubljana and its surroundings, where inner water
protected areas of Ljubljansko polje are located, represent “agricultural activity in small”.
Detailed visual interpretation of aerial photos (mainly from year 2005) showed about 5000
vegetable gardens on areas larger than 27 ha.
During diploma work we wanted to get an answer to the question: “Does gardening activity
have not-wanted impacts on the environment (soil and groundwater). Partly, we also wanted
to research environmental consciousness of the gardeners.
Only a third of gardeners knows that their gardens lie on water protection areas and more
than a half of them are sure that their gardens do not lie on these areas.
Gardeners use more fertilizers than necessary. Numerous analyses of soil consequently show
high values of potassium, phosphorus and nitrogen in soil – but only risk for environment
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(groundwater) is washing out of nitrates. According to fact that vegetables gardens cover less
than 1% of inner water protected areas’ surface and form randomly dispersed sample we do
not expect distinguished impacts on groundwater quality. According to analyses quality of
groundwater of Ljubljansko polje is every year less burdened with the nitrates from
agricultural activity.
Plant protection products are used by little more than 40% interviewed gardeners, mainly
when they have problems with the plants and not in regular intervals. Usage of plant
protection products among gardeners is declining, and those who use them are getting more
and more environmentally conscious. Analyses of plants and soil show no poisonous
substances that would come from usage of plant protection products. More problematical is
the fact that only 35% gardeners throw package of plant production products on the right
place.
Gardeners in 50% use only water from water supply network for watering their gardens and
in 20% only rainwater. The rainwater should be used more.
Diploma work shows that gardeners are partly unprofessional but activity as a whole does not
have special negative impacts on the environment.
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PRILOGA 1: METODOLOGIJA ZA DIGITALIZACIJO VRTOV
Merilo (Scale v Arc View-u): 1:7 do 1:5 (DOF-i iz 2003, natančni posnetki) in 1: 15 do 1:
10 (DOF-i iz 2005, manj natančni posnetki)
Minimalna površina: 5 m2
Minimalna širina: 2 m
Če so vrtovi malo ožji od 2 m, morajo biti večji od 10 m2 in se mora nedvoumno razpoznati,
da ne gre za okrasne vrtičke pred hišami. Nismo evidentirali ozkih gredic za rože, okrasno
grmovje itd.
Vrtovi vrstnih hiš so zajeti vsak posebej.
V redkih primerih, ko sta skupaj dva vrtova in sta oba majhna (premajhna), sta zabeležena
skupaj.
NI ZAJETO:
Obdelovalne površine med bloki, ker ne gre za zasebno last. Ponekod so se med bloki
izoblikovale majhne površine vrtičkarstva.
Vrtovi, ponavadi nekaj vrtov nekoliko stran od hiš, npr. med cesto in sosesko hiš ali na robu
kmetijskih površin; pri teh primerih gre najbrž za vrtičkarje.
Vrtovi, ki se nekaj časa ne uporabljajo, so videti neizrazito. Če je videti vrt že dlje časa
neobdelan ali če je zaraščen, ni evidentiran.
Evidentirane niso »splanirane« površine, zemlja, ki se za nekaj pripravlja, razrita zemlja,
zemlja, kjer ni prepoznavna namembnost za zelenjavni vrt.
Evidentirane niso površine cvetličarn in vrtnarij.
Evidentirane niso površine ob straneh ali na koncu ali ob straneh vrtov, ki so zasajene z
grmovjem, rožami (in se ločijo od zelenjavnih vrtov).
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PRILOGA 2: SLIKOVNI PRIMERI ZASEBNIH ZELENJAVNIH VRTOV NA
OŽJIH VODOVARSTVENIH OBMOČJIH LJUBLJANSKEGA POLJA
(FOTOGRAFIRANO LETA 2005)

Ljubljana-hiše severno nad Litostrojsko cesto (med železnico, avtocesto in Litostrojsko cesto)

Ljubljana-del Dravelj med Korenčanovo in Sojerjevo ulico
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Ljubljana-del Kosez severno nad Športnim parkom Ilirija (desno je Vodnikova ulica)

Ljubljana-del Kosez, vrstne hiše zahodno od Podutiške ceste
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Ljubljana-del Jarš (Križna ulica, Stara slovenska ulica, Stražarjeva ulica)

Ljubljana-Brinje, ob ulici Pohorskega bataljona
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PRILOGA 3: ANKETA
Sara Strajnar, študentka na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani, izdelujem
diplomsko nalogo z naslovom »Okoljevarstvena problematika zasebnih vrtov na
vodovarstvenih območjih Ljubljane«. Izbrali smo 100 obdelovalcev vrtov z namenom, da
Vas povprašamo po obdelovalnih navadah. Priporočam se za sodelovanje.
Zaporedna številka ankete (zaporedna številka / območje):…………/………………
Datum in čas obiska:
……………………………………………………………………………
1. Velikost vrta, ki ga obdelujete (v m2): ………………………………....
2. Velikost vrta pred 10 leti? ................... Velikost vrta čez deset let? …………..
3. Koliko let vi obdelujete vrt? ……………………
4. So pridelki za lastno porabo ali jih (tudi) prodajate na trgu (in drugje)?
……………………………………………………
5. Katere so tri najbolj pogoste vrste pridelkov, ki ste jih lani in predlani pridelali na
zelenjavnem vrtu?
leto 2006
leto 2007
vrsta
količina (kg)
vrsta
količina (kg)
1.
1.
2.
2.
3.
3.
6. Kdo je po vašem mnenju
največji onesnaževalec okolja v Ljubljani (obkrožite samo eno možnost)?
1.
industrija
2.
kmetijstvo
3.
promet
4.
gospodinjstva
5.
odlagališča odpadkov
7. Ali menite, da bi bilo potrebno o problematiki varovanja okolja, še zlasti tal in
podzemne vode, dodatno seznanjati in izobraževati obdelovalce zasebnih vrtov?
(1 - sploh se ne strinjam, 2 - se ne strinjam, 3 - niti se strinjam niti se ne strinjam,
4 - se strinjam, 5 - zelo se strinjam, 6 - ne morem se odločiti)?
1. ne, že zdaj vedo dovolj
1
2
3
4
5
6
2. da, s pomočjo medijev
1
2
3
4
5
3. da, s posebnimi zloženkami
1
2
3
4
5
4. da, z organizacijo posebnih srečanj
1
2
3
4
5
5. da, z vključevanjem zainteresiranih v
1
2
3
4
5
organizacije, ki si prizadevajo ohranjati
okolje
8.
1.

Kateri so načini oskrbe z vodo pri obdelovanju vašega vrta?
vodovodno omrežje;
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

izkopan vodnjak; lasten, skupinski;
izvrtan vodnjak; lasten, skupinski;
zabit vodnjak; lasten, skupinski;
zajemanje vode iz reke;
kapnica;
dostavljena voda; lastna, skupinska;

9.

Kolikšna je poraba vode (v m3)?
Koliko znaša poraba vode v mesecih, ko zalivate vrt od celotne porabljene vode v teh
mesecih (ocena v m3 ali pa v % povišanja porabe vode zaradi zalivanja) ………

10.
1.
2.
3.
4.

Kako ocenjujete svoj način vrtnarjenja?
ekološki
klasični
intenzivni
drugo:…………………………………….

11.
1.
2.
3.

Kdaj opravite osnovno obdelavo tal?
jeseni po spravilu pridelkov
spomladi, ko skopni sneg
spomladi, tik pred setvijo oziroma saditvijo

12.
1.
2.

Ali na vrtu uporabljate gnojila?
da
ne

13.
1.
2.
3.

Kdaj najpogosteje uporabljate gnojila (obkrožite lahko več možnosti)?
spomladi, pred setvijo oziroma saditvijo
v času rasti
jeseni, po spravilu pridelkov

14.
1.
2.
3.
4.

Kdaj rastline tretirate s sredstvi za njihovo varstvo?
samo pozimi ali v prvi polovici rastne dobe
ob pojavu bolezni ali škodljivca
v rednih časovnih presledkih v rastni dobi
drugo:..........................................................

15.
1.
2.
3.
4.
5.

Katere vrste gnojil uporabljate na zelenjavnem vrtu?
mineralna gnojila
živinska gnojila
organska gnojila, ki jih lahko kupim na trgu (na primer Biopost, Biogrena,…)
lastna organska gnojila, ki jih pridelam z rastlinskimi ostanki (kompost)
drugo:……………………….

16.

Kdo vam svetuje, katera gnojila in sredstva za varstvo rastlin (FFS) izberete, in
kako jih uporabite?
gnojila
FFS
1. nihče, odločam se na podlagi lastnih izkušenj
1.
1.
2. sosed, znanec
2.
2.
3. prodajalec
3.
3.
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4.
5.
6.
7.

kmetijski pospeševalec ali drugi strokovnjaki
sredstva javnega obveščanja: radio, televizija, tisk
na podlagi kemijske analize
drugo:………………………...............................

4.
5.
6.
7.

4.
5.
6.
7.

17.
1.
2.
3.

Kako najpogosteje gnojite?
gnojilo pustim raztreseno po površini tal in 1) zalijem 2) ne zalijem
gnojilo po raztrosu takoj zadelam v tla in 1) zalijem 2) ne zalijem
drugo:................................................................................................

18.
1.
2.
3.
4.

Kako si pripravite škropilno brozgo?
po navodilu proizvajalca
po lastnih izkušnjah
po pripovedovanju sosedov, prijateljev, znancev
drugo:...................................................................

19.
1.
2.
3.

Kako še zatirate bolezni, škodljivce in plevele poleg kemičnih sredstev?
z biološkim zatiranjem
mehanično (pletev, pobiranje škodljivcev)
na druge načine (na primer s prekrivanjem s folijami, postavljanjem "šotorov")

20.
1.
2.

5.
6.
7.

Kaj storite z ostanki sredstev za varstvo rastlin ter odpadno embalažo?
ostanke odvržem skupaj z embalažo med komunalne odpadke
sredstva za varstvo rastlin (ostanke ali celoto v primeru pretečenega roka uporabe)
vedno porabim do konca
sredstva za varstvo rastlin vrnem v trgovino, kjer sem jih kupil
ostanke sredstev za varstvo rastlin zlijem na zemljišče, prazno embalažo pa odvržem
med komunalne odpadke
prazno embalažo sperem z vodo in jo odvržem med komunalne odpadke
prazno embalažo sperem in jo oddam kot odpadek na posebna zbirališča odpadkov
drugo:………………………….................................................................................

21.
1.
2.
3.

Kam zlijete ostanke škropilne brozge?
pripravim le toliko škropiva, da ni ostankov
ostanke na določenem mestu zlijem v tla in jih pokrijem z zemljo
ostanke zlijem v kanal, potok.

22.
1.
2.
3.

Ali ste vzorec tal z vrta kadarkoli oddali v analizo?
da; leto zadnje analize, opis:.......................................................................................
ne
ne vem

3.
4.

23. Kateri so vaši glavni motivi za vrtnarsko aktivnost (rangiraj 3 najpomembnejše, 1 je
najpomembnejše)?
1. neposreden stik z naravo
2. želja po aktivni rabi zelenih površin
3. izživljanje ustvarjalnosti, estetsko zadovoljstvo (urejanje gredic, …)
4. fizična aktivnost
5. preživljanje prostega časa z družino
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6.
7.
8.
9.

rekreacija, sprostitev
pridelava hrane (ekonomska komponenta)
pridelava zdrave hrane
drugo:………………………………………………………………………...............

24.
1.
2.
3.

Ali leži vaš zelenjavni vrt na vodovarstvenem območju?
da; (ime?):………………………………………………………………………….
ne
ne vem

25.

Na vrtu pridelujete paradižnik in solato. Katera od navedenih trditev je po
vašem mnenju pravilna?
obe vrtnini potrebujeta enako rastlinskih hranil
solata potrebuje več rastlinskih hranil od paradižnika
paradižnik potrebuje več rastlinskih hranil od solate
ne vem

1.
2.
3.
4.
26.
1.
2.
3.
27.

1.
2.
3.

Kdaj je glede na čas uporabe gnojil največja nevarnost izpiranja rastlinskih
hranil v tla?
jeseni po spravilu pridelkov
v času rasti
spomladi pred setvijo oziroma saditvijo
Ali po vašem mnenju mineralna in organska gnojila ter sredstva za varstvo
rastlin onesnažujejo okolje?
mineralna organska
sredstva za
gnojila
gnojila
varstvo rastlin
onesnažujejo okolje
1.
1.
1.
ne, a samo ob predpostavki, da jih
2.
2.
2.
uporabljamo na strokovno utemeljen način
ne onesnažujejo okolja
3.
3.
3.

28.
1.
2.
3.

Koliko časa menite, da rastline po škropljenju niso primerne za uživanje?
različno, odvisno od uporabljenega pripravka in vrste rastline
10 dni
2 do 3 mesece

29.

Ali bi se bili pripravljeni udeležiti 15-urnega tečaja za uporabnike sredstev za
varstvo rastlin, ki ga morajo po zakonu opraviti vsi kmetijski pridelovalci, ki
izvajajo ukrepe varstva rastlin in ki trenutno stane okoli 60 EUR?
da, v kolikor bi bile teme zanimive in prilagojene obdelovalcem zasebnih vrtov
da, vendar bi moral biti cenejši
ne, če ni potrebno
ne, ker je predrago
drugo:.......................................

1.
2.
3.
4.
5.
30.
1.

Izobrazba obdelovalca zasebnega zelenjavnega vrta?
1.
2.
osnovna šola ali manj
1.
1.

3.
1.

4.
1.
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2.
3.
4.
31.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
32.

dve ali triletna poklicna
šola
štiriletna ali petletna
srednja šola
višja in visoka šola ter
univerza

2.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

3.

4.

4.

4.

4.

Zaposlitveni status obdelovalca zasebnega zelenjavnega vrta?
1.
2.
3.
zaposlen
1.
1.
1.
oseba je samozaposlena
2.
2.
2.
(gospodinja)
trenutno brez zaposlitve
3.
3.
3.
redno izobraževan
4.
4.
4.
vzdrževan in se ne
5.
5.
5.
izobražuje
upokojenec
6.
6.
6.

4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Starost in spol?

_________________
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