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Наместо предговор

За Првата задруга на потрошувачи 
на органска храна Наша Добра Земја

Задругата на потрошувачи на органска храна 
Наша Добра Земја е првата задруга на потрошувачи 
во земјата. Се обидовме во Македонија за прв пат 
да го воведеме концептот на неделна органска 
кошничка за своите членови, а во продавницата 
во Скопје секој има можност да набави македонски 
свежи овошје и зеленчук, како и разни видови на 
мед, џемови, брашна, мешункасти плодови, чаеви, 
сокови и втеглени производи.  

Победа на регионален натпревар

Оваа брошура ја изработивме како дел од проектот 
„Поддршка на мали маргинализирани органски 
производители” во Македонија - за реализација на 
кој Наша Добра Земја освои награда на регионално 
ниво „Зелени идеи и филантропија” 2015 година 
од фондот на браќата Рокфелер. Задругата беше 
првиот победник од Македонија во историјата 
на натпреварот и ни е особено мило што жирито 
ја препозна идејата и неминовноста за нејзина 
реализација при што ни доделија 10.000 УСД. 
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Главната цел на проектот е да се реализира 
финансиски и еколошки одржлив модел помеѓу 
локални производители, кои не користат хемиски 
средства, и нивна соработка со задругата Наша 
Добра Земја (директна соработка со потрошувачи). 
Поддршката кон производителите покрај можноста 
за пласман на производите произведени според 
сопствен стандард на задругата, се однесува и на 
реализирана 72 часовна обука по Пермакултура во 
Скопје - која успешно ја завршија 5 производители 
- „прва генерација”. Организиравме и 5 работни 
волонтрерски акции кај производителите со цел 
да им помогнеме при имплементација на нивниот 
пермакултурен дизајн. Соработката со граѓанската 
организација Зелената Арка во реализацијата на 
проектoт беше одлична. Соработката и поддршката 
со граѓанската организација АРНО (организатор и 
спроведувач на натпреварот и проектот следствено) 
беа на завидно ниво.   

Дали секој органски производ е (еколошки) 
одржлив? 

Органското производство не треба да претставува 
само етикета; истото треба да го поддржува 
биодиверзитетот во природата, позитивно да 
влијае на намалувањето на еколошкиот отпечаток 
од човековата прехрана, да придонесува кон 
поврзувањето на локалните заедници од општествен 
и еколошки аспект (пример за еколошки отпечаток 
на производ, кој е со органски сертификат, а е увезен 
наспроти тој локално произведениот свеж доставен 
до конзументот, кој е во непосредна близина). Многу 
често се случува органските производи да бидат 
произведени на големи монокултурни површини 
(кои не поддржуваат биодиверзитет), со увезени 



9

ПЕРМАКУЛТУРНИ АЛАТКИ  ЗА ОДРЖЛИВО ЖИВЕЕЊЕ

органски препарати (одлив на средства од локалната 
заедница, загадување преку транспорт, пакување) и 
продадени во други земји. На тој начин, органското 
движење не ја остварува својата цел – органското 
производство на храна не успева позитивно да 
придонесе кон намалувањето на еколошкиот 
отпечаток; се случува токму спротивното – 
органската храна се претвора во тренд, кој можат 
да си го дозволат само мал број конзументи со 
еднакво голем еколошки отпечаток. Дали тоа беше 
инцијалната цел на органското движење, или пак 
бизнисите видоа растечки тренд на нов пазар и 
вмешаа прсти, така што сега сe е тема на маркетинг 
и конзумеризам?  

Зошто локалното е важно? 
Секој пат кога купуваме увезен производ, 

средствата и ресурсите се одлеваат од нашата 
заедница. Поддршката на локално произведените 
плодови е многукратко корисна за сите инволвирани 
– го поддржуваме локалниот производител (на 
кој му е најпотребна поддршка вообичано), 
поддржуваме производство кое изминало најмалку 
километри за да стигне до нашата трпеза (намален 
еколошки отпечаток), ги зачувуваме локалните 
сорти и семиња, и се храниме според природните 
принципи – со производи од нашето поднебје на кои 
сме навикнати. 

Повеќе од органско? 
Органските производители ширум светот над 

педесет години развиваат методи преку кои можат 
да понудат гаранција за органскиот интегритет и 
да ги стандардизираат своите производи. Денес во 
Република Македонија постојат сертификациски 
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куќи и Закон за органско земјоделско производство, 
според кој се издаваат сертификати за органски 
производи на производителите, кои ги исполнуваат 
условите.

Во светот моментално се одвиваат голем број на 
дебати, се склучуваат договори и иницираат проекти 
со цел токму на органскиот основен стандард да се 
воведе компонентата на одржливост, која најчесто 
не е присутна главно поради комерцијализација на 
процесите (увоз-извоз, трговија, задоволување на 
зголемената побарувачката, и сл). Некои земји тоа 
го прават формално и поставуваат повеќе видови 
на сертификати, кои се национално признаени, а 
истите придонесуваат кон еколошката одржливост 
на производството (и истите имаат право да го 
користат националното лого за органски производ), 
а некои земји тој процес уште го немаат регулирано, 
меѓу нив се вбројува и Македонија.

Во Наша Добра Земја сметаме дека органската 
храна треба да биде достапна до локалното 
население, по што пофер цени за таа цел, одгледана 
на помали, разновидни површини, во локални услови 
и да биде доставувана директно до конзументите, 
кои по можност е најдобо да ги познаваат лично 
производителите. Овој пристап подразбира не само 
административна сертификација, туку и поблизок и 
подоверлив однос со производителите, а и со самата 
природа преку тоа.

Од тие причини, се пројави потребата за развој 
на паралелен систематизиран стандард заснован на 
критериуми што се разликуваат во неколку погледи 
од критериумите врз кои се засновани сертификатите 
за органско производство. Односно, преку изработка 
на сопствен стандард во рамките на овој проект, 
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правиме обид да ги надополниме критериумите, 
во смисла зачувување на биодиверзитетот, 
подобрување на еколошкиот отпечаток и 
подобрување на еко-одржливоста во процесот на 
производство. Дополнително, стандардот нуди 
една силна општествена компонента на директно 
поврзување на производителот со потрошувачите и 
директно вклучување на двете страни при контрола 
и сертификација на производителот, a со тоа и 
грижа за развој на локалните заедници.  

Оваа брошура ја изработивме со цел да ги 
доближиме темите поврзани со одржливо органско 
(пермакултурно) производство, да инспирираме 
нови производители и активисти да ни се приклучат 
преку репликација на моделот, и секако да ја 
зголемиме свесноста за темите кои ги опфаќаме на 
општата јавност, а особено на нашите купувачи и 
идни членови. 

Уживајте во осознавањето! 
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Ана Рафаиловска  Иградина, 
с.Негорци (Гевгелија) 

Од некаде мора да се почне, па така и јас. Досега 
одгледував само босилек, маточина, чубрика, јагоди, 
домати, рукола, штавел, 
магдонос, пиперки, 
нане, блитва, 
сончоглед и други 
јадливи растенија 
во мали количества, 
главно на терасата, 
од истражувачки 
побуди,а не за да 
произведувам храна 
за пазарот. Истражувам 
во насока на тоа како и колку одржливо може да 
се одгледуваат растенија што се јадливи во сред 
град на што помала површина, со што помалку 
средства. Оваа љубопитност произлегува од 
нагонот за преживување, но е ослободена од страв 
и напнатост, па така од безбедно растојание се 
обидувам да согледам колку труд и време треба да 
се вложи за да се прехрани еден човек. Сето тоа 
се надоврзува на мојот стручен интерес, а тоа е 
одржливата архитектура, па така би истражувала и 
создавала модели за одгледување јадливи растенија 
во урбани средини со биоомимикриски пристап. 
Затоа учествувам во овој проект и се радувам дека 

Производителите кои 
учествуваа во проектот:
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имав можност да се запознаам со принципите 
на пермакултурниот дизајн во текот на обуките. 
Наученото веќе се обидувам да го применам на 
поголем размер над селото Негорци, на имотот каде 
што со мојот партнер заедно веќе  култивираме 
барем две личности во Иградината. Иградина е 
работниот наслов на нашето животно дело - игра 
што се движи по рабовите на градинарството, 
архитектурата, пермакултурата, уметноста, 
теоријата, преживувањето и ќе дознаеме што ли 
уште не? Иградината ја прогласувам за отворена 
со овој текст и ги поканувам сите создавачки 
настроени луѓе да не посетат и да ни се придружат 
во љубопитните истражувања на рабовите.

Да не заборавам, плодови од Иградината ќе 
завршат во кошниците за членовите на задругата 
Наша Добра Земја!
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Роза Трајковиќ,                                                                                                      
с. Умин Дол (Куманово) 

Се викам Роза Трајковиќ, 
дипломирав на Англиски 
јазик и книжевност и работам 
како хонорарен преведувач/
толкувач. Живеам во Умин 
Дол (Куманово), место каде ги 
наоѓам потребните животни 
вредности – куќа, двор, бавча, 
животни, мир, тишина, чист 
воздух, пријатна клима...

Со градинарство 
поинтензивно се занимавам 
веќе 5 години, период во кој 
постојано учев нешто ново од постарите, но и од 
сопствените грешки.

Самоодржливиот живот и свесноста за 
зачувување на опкружувањето кои нашите предци 
ги имале отсекогаш ми биле инспирација и поттик 
да се следи нивниот пример и да се изнајде баланс 
помеѓу таков начин на живот и денешниот модерен. 
Мислам дека пермакултурата го нуди токму тој 
спој. Пермакултурата е, јас би рекла, старо-нов 
приод кон работите во кој јадрото и филозофијата се 
одамнешни, а се воведуваат одредени нови елементи 
во системот со што се добива една сеопфатна целина.

Проектот „Зелени пермакултурни идеи“ беше 
извонредна можност да се стекне формално знаење 
за принципите на пермакултура, но уште поважно 
е што преку проектот се јакне врската и довербата 
помеѓу произведувачот и потрошувачот која се чини 
е потисната во постоечкиот систем.  
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Пермакултурата е мојот modus vivendi кој 
нуди суверенитет во исхраната, бесплатна 
психотерапија, можност за дополнителен приход и 
дружење со истомисленици. Во иднина планирам 
да му се посветам на тој концепт уште повеќе и да 
ја проширам својата градина за малку поголемо 
производство, но во меѓувреме размислувам и како 
тоа да го постигнам со внимателно искористување 
на природните ресурси, управување со водата и 
негување на почвата. Значи, мојата т.е. нашата 
задача е како да стасаме до поголемо производство 
и подобри резултати со минимално влијание врз 
животната средина. Ајде на работа!
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Фарма без име,                                                                                                           
с. Милино                                                              
(помеѓу Велес и Свети Николе)  

Фарма без име е македонска фарма за одгледување 
на крави и телиња на природен и здрав начин, каде 
телешкото месо е повеќе од органско.

Лоцирани на почетокот на Лозово, помеѓу селата 
Милино и Мамутчево во преубави меки ридови 
полни со дабова шума со поглед на целото Овчеполе, 
десетици километри одалечени од градскиот метеж 
и асфалт. 

Фарма без име е повеќе од органска фарма каде 
на еден холистички / сеопфатен начин се управува 
со животните, земјата и животната средина. Тука 
огромна грижа им се посветува на животните кои 
секојдневно добиваат пристап до свежа и недопрена 
трева на слободно пасиште. Кај нас животните се 
слободни 24/7 а телињата слободно растат со своите 
мајки. Ние немаме штали каде би ги врзувале или 
затворале животните. Овој начин им овозможува 
здрава и природна исхрана со минимално влијание 
од страна на човекот како и надворешен стрес. 

Ние веруваме дека животните постоеле и 
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успешно егзистирале долго пред човекот да почне 
да ги сместува во бетонски штали, долго дури и 
пред човекот да почне да ги храни со пченка, соја 
или друг вид на ГМО храна, антибиотици,  хормони 
за прираст или пак остатоци од други животни. 
Кравите се едноставно тревопасни животни и ние 
слепо се држиме до тој факт. 

Земјата која животните ја напасуваат останува 
природно наѓубрена и останува да одмори до новата 
сезона на напасување. На овој начин забрзано се 
создава здрава и богата земја која е способна да се 
бори со сите негативни влијанија предизвикани 
од климатските промени (како суши или обилни 
дождови), но и многу повеќе да го прочистува 
воздухот. 

Ова е копија на единствената револуција во 
сточарството, која природата ја има измислено, ние 
сме тука само да ја примениме, за сега само со крави 
и телиња, а многу скоро и со многу други видови на 
животни :)  
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Весна Пешевска,                                                     
Зелениково (Скопје) 

Се викам Весна и живеам во Зелениково.  Со 
моите родители создадовме органска градина со 

повеќе видови на растенија 
и дрвја.  Оваа градина 
настана со цел да 
произведе храна 
доволна за семејните 
потреби, меѓутоа низ 
годините забележавме 
дека просторот 
задоволува капацитет 
за производство за 
релативно поголема 

количина на храна која 
создава вишок, така настана одлуката да продаваме 
органска храна.  Како производители,  во продажбата 
на органска храна најдовме убава работа, во овие 
макро-конзуматорски времиња каде на пазарот 
за пари се нуди се и сешто, ние заработуваме 
продавајќи природни производи, продавајќи нешто 
навистина здраво, навистина квалитетно.

Зеленчуци, овошки, зачини и билки... 
Разновидноста на овие насади поттикнуваат 
побогат биодиверзитет, па така честопати шетајќи 
низ леите со цел набљудување на растенијата се 
случува да ни го окупира нашето внимание некое 
шумско животинче, еж, желка, гуштерче, или 
прекрасен инсект, некои жители, некои во улога 
на случајни минувачи кои (со сигурност тврдам) 
уживале во нашата органска градина, секој со 
својата улога, уживајќи голема почит од нас.  
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Како што кажува Чарли Чаплин во филмот 
Големиот император:

“Во овој свет има простор за секого, a 
добрата земја е богата, може да обезбеди 
живот за секого. Начинот на живот може 
да бидe слободен и убав...“  
Нашиот простор ние го пронајдовме во 

Зелениково, големиот дом на Зелениката. Секој 
оној кој би забележал која е најдоминантна боја низ 
просторот на Зелениково е добредојден во нашата 
органска градина!
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Елена Данова,                                                                 
Младински центар Креактив, 
Кавадарци   

Младински центар Креактив веќе 6 години ги 
посветува своите активности на индивидуалниот и 
професионалниот развој на младите од Кавадарци, 
од Македонија, но и многумина млади од други 
земји. 

Минатата година почнавме со проект за органско 
производство, но при соработката со задругата 
Наша Добра Земја и невладината организација 
Зелената арка сфативме дека „органско“ има 
свои ограничувања и се практикува сѐ повеќе 
конзумеристички и материјално, изоставајќи и 
заборавајќи ги своите основни вредности – така се 
осврнавме кон пермакултурата.

Во јануари годинава, ги посетував викенд-
обуките за пермакултура кои беа организирани во 
склоп на проектот Зелени идеи и филантропија, 
коишто неверојатно ме инспирираа, ме научија 
и ме поттикнаа да сонувам за пермакултурни 
чуда пролетва и целата претстојна сезона. Покрај 
стекнатата теорија, практичните пермакултурни 
акции кај различни посетители, направија да се 
чувствувам поддржана во она што го сонувам.

Навистина е значајно кога гледаш дека, иако си 
редок, не си сам во она што сакаш да го реализираш. 
Годинава сме навистина далеку поинспирирани и 
поисполнети со ентузијазам да ја имплементираме 
Едукативната пермакултурна градина којашто ќе 
им служи на сите активисти во Креактив и од сите 
возрасти, со фокус на децата и младите.
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Благодарение на меѓународната дејност на 
Младински центар Креактив, имаме голем број 
млади од Македонија и од други земји, коишто 
се неверојатно љубопитни да учат низ бројните 
активности на Пермакултурната градина. 
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КОЛКУ Е СЕРИОЗНО? 
Состојбата на Земјата 

Новата епоха Антропоцен1

Забрзаната промена во технологијата и пораст 
на популацијата и потрошувачката се главните 
причини за влез во Антропоцен, ера за која се 
верува дека започнала во средината на 20тиот 
век после светските војни, и со почетокот на 
индустријализацијата. 

Ние луѓето сме веќе постанати главна геолошка 
сила (на што сме особено горди), а тоа е нешто кое 
се смета дека се има случено преку технолошкиот 
развој по втората светска војна. Пред тоа, бевме 
сведоци на едноставен живот споредбено со овој 
денеска – се користеа животни и запрежни коли за 
транспорт! 

Сите сме директно или индиректно дел од 
дискусиите на теми поврзани со климатските 
промени – но тоа е само еден аспект на промените 
кои и се случуваат на целата планета. Тоа е само 
еден аспект од промените кои ја опфаќаат не 
само атмосферата, туку и океаните, ледените 
површини  на Земјата. Дали луѓето имаат пристап 
до информации што навистина се случува и кое е 
впрочем нивото на промени? Зошто тие информации 
пристигнуваат или не до пошироката јавност, и 
дали таа им го обрнува заслуженото внимание?  

1 Моменталната геолошка ера во која човековото влијание на 
климата и околината е доминантниот фактор. 
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           Раст на популацијата 

Пет елементи - пет катастрофи  

Его наспроти Еко логика 

Интересно е како луѓето се жители на Земјата одамна, 
но само последните неколку декади имаат започнато 
многу негативно да влијаат на својата околина. Денеска, 
за жал, човекот е единственото живо суштество кое 
енормно загадува и креира природна катастрофа. Земјата 
сама по себе е многу добра и умешна во процесите на 
рециклирање и реупотреба на материјалите, но за жал 
ние луѓето генерираме многу повеќе квантитет отолку 
што таа може да постигне да изрециклира. Загадување 
се јавува на сите нивоа, и не само што тоа влијае врз 
нас самите, туку влијае и врз животите на сите живи 
суштества.  
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Загадување на почвата

Пестицидите, хербицидите, големите 
монокултурни поседи, отпадот од индустриите кои 
процесираат, и нуклеарниот отпад од нукларните 
реактори и оружје ги осиромашуваат почвите од 
хранливи материи и ги умртвуваат! Американската 
Агенција за заштита на околината тврди 
“вообичаеено, загадувачите во почвата се физички 
и хемиски соединети со почвените честички, или 
ако не се соединети, се наоѓаат помеѓу нив”. 

Почвата ја уништуваме и загадуваме преку 
штетни земјодески практики (вештачки ѓубрива, 
интензивна обработка) и препасување што 
резултира во нејзина деградација и ерозија. 
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Загадувањето на водата 

Одливи од индустриите и вештачките ѓубрива, 
одливи на нафта ги уништуваат кревките 
екосистеми. Според американскиот Институт за 
обзервација на водите “скоро 1 милијарда луѓе 
немаат пристап до чиста и сигурна вода”, како 
и тоа дека “450 милиони килограми пестициди 
американските фармери употребуваат секоја 
година и со тоа ги имаат контаминирано скоро 
сите национални текови на води, рибите во нив, 
со хемикалии кои предизвикуваат рак и дефекти 
вродени дефекти”.
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• Водата ја загадуваме преку користење 
на хемиски средства во земјоделието, преку 
испирање на хемиски средства употребени во 
индустриите, преку несреќни случаи на одлевање 
на горива, гравање и злоупотреба на изворите, 
претерано рибарење и нарушување на хабитатот 
на нејзиниот жив свет кој ја прочистува....сето 
ова резултира во кисели дождови кои повратно 
повторно загадуваат. 

• На Земјата моментално се случува шестото 
изумирање на видовите кое ќе резултира со 75% од 
видовите да изумрат во следните неколку векови 
ако продолжи истиот тренд на уништување на 
природните ресурси од страна на човекот.  

• Зголемената концентрација на CO2 во 
атмосферата - од 120ppm на почетокот на 
индустриската револуција поради согорување на 
фосилните горива, доспевајќи 400ppm денеска со 
тренд за раст. 

• Истуривме (и секојдневно незапирливо сеуште 
го правиме тоа) толку многу пластика во водите 
и океаните што микропластичните честички сега 
се речиси насекаде, и пластиката, најверојатно ќе 
остави фосилни отпечатоци. Идните генерации ќе 
ги откриваат...

• Го дуплиравме нивото на азот и фосфор во 
почвата со употребата на вештачки ѓубрива. Со 
тоа, го имаме направено најголемиот оттисок 
врз почвата и нејзиниот азотен циклус во 2.5 
милијарди години. 

• Оставивме постојан оттисок со емитирањето 
на црн карбон од согоувањето на фосилни горива.  
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Загадувањето на воздухот 

Согорувањето на фосилните горива и токсичните 
гасови продуцирани во фабриките предизвикуваат 
алармантно загадување. Загадувањето на воздухот 
негативно влијае на околината и го загрозува 
здравјето на сите кои ја населуваат Земјата. Според 
Обединетите Нации, “според моменталните 
проценки, 3.5 милиони луѓе умираат предвремено 
секоја година поради загадувањето на воздухот во 
домовите и околу нив, и 3.3. милиони луѓе умираат 
секоја година поради загадување на воздухот вон 
домовите, во градовите и населените места ”.  

Воздухот постојано и интензивно го загадуваме 
преку стакленичките гасови, честичките од 
градежништво, согорување на горива, други 
загадувања, УВ радијација, кисели дождови, озон 
во ниските слоеви на атмосферата, азотни оксиди... 
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Глобалното затоплување и 
зголемувањето на озонската дупка 

Количината на јаглеродот  присутен во 
атмосферата рефлектира со колку директен и 
индиректен CO2  сме опкружени. Гасовите како 
CO2 и метан се верува дека водат кон глобалното 
затоплување. Флорофлуoрокарбони (CFCs) кои се 
користат во фрижидерите на пимер, ја оштетуваат 
озонската дупка која не штити од UV зраците. 

Прехрана 
Малкумина од нас го знаат податокот дека: 

• Кога фрлената храна секој ден во светот би 
преставувала земја, би била третиот најголем 
загадувач во светот (по САД и Кина)! 

• Во Индија, 21 милион неупотреблива пченица 
се фрла секоја година од причини на несоодветни 
услови за чување и неразвиен дистрибутивен 
систем (FAO, 2011)

• Секој ден само во Виена се фрлаат 3 тони 
неискористен леб

• Во светот денеска СЕКОЈ ДЕН се 
произведуваат 2720 Kcal / човек / дневно (потребни 
се 1800-2100)

• Милиони луѓе секојден не ги добиваат 
потребните калории 
Суштинското прашање воопшто и не лежи 

во тоа кои модели на производство на храна 
ги практикуваме, туку е многу посуштинско и 
вплеткано за разрешување – станува збор за 
светски политички игри на превласт, борба за 
природни ресурси, слободни договори за трговија 
(!), квоти за увоз и извоз, национални субвенции, 
и воопшто наметнување на личните (национални, 
континентални) преференци и позиции наспроти 
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светските и грижата за човешството и Земјата во 
целост.  

08 Август 2016 

Денот кога се потрошени сите ресурси за годината 
во однос на брзината со која природата е во состојба 
да ги обнови оваа година е на 08.08.2016год. 
Останатиот дел од годината “живееме на кредит” 
кој се акумулира и секоја година се “стеснува”. Во 
2015 год тој ден беше 13.08.2015. Потребни ни се 
1.5 планети како Земјата за да продолжиме да ги 
користиме нејзините ресурси како до сега. 

 
Биокапацитет

Еколошки отпечаток

08 Август 2016
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Како ќе го нараниме 
светот? 

Во светот дневно се произведува количество на 
храна еднаквo на 2.700 kcal по човек1. Истовремено, 
повеќе од 800.000 жители на милата наша планета 
страдаат од недостиг од храна, а повеќе од 1 
милијарда се со прекумерна тежина. Во Индија во 
2014 год се уништени 25 милиони тони пченица 
(поради несоодветни услови за чување и транспорт). 
Проблемот на денешницата не е во недостигот од 
храна – како што поддржувачите на ГМО тврдат - 
проблемот е што таа не е достапна на соодветното 
место, во соодветното време. Политиките и квотите 
за увоз и извоз поддржани од субвенции (кои 
резултираат во многу ниски откупни цени) не го 
олеснуваат проблемот. Како еден пример, многу 
производи што ги имаме локално во Македонија, 
всушност ги увезуваме. 

Што е систем на прехрана? 
Системот за прехрана се состои од сите аспекти на 

производството на храна (начинот на кој плодовите 
се одгледани, собрани, процесирани, спакувани), 
дистрибуцијата на храната (каде и како храната е 
достапна за продажба за потрошувачот) и како истата 
е транспортирана. Системите за храна може да се 
поделат на два типа: глобален индустриски систем 
за храна, којшто е само еден, и одржливи локални 
или регионални системи за храна, кои ги има многу. 
Глобалниот индустриски систем досегнува до многу 
поголема географска широчина отколку локалниот 
или регионалниот систем за храна.  

1 Светска здравствена организација, 2014
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Што е локален систем за храна? 

Терминот „локален систем за храна” се користи 
да опише начин на производство и дистрибуција на 
храна што географски се лоцирани локално наместо 
да бидат национални или интернационални. 
Храната е одгледана во непосредна близина 
на домовите на потрошувачите наместо да е 
дистрибуирана многу километри како што тоа 
е вообичаено за системскиот глобален начин. 
Локалните иницијативи за производство на храна 
се најчесто органски (одржливи практики), додека 
глобалниот систем се заснова на индустриско 
конвенционално неодржливо земјоделие.  

Дистрибуција на храната: 
начинот на кој локалната 
храната стигнува до 
потрошувачот

Начинот на кој храната стигнува до крајниот 
потрошувач е многу различна во локалниот пристап 
наспроти тој во конвенционалниот глобален 
индустриски систем. Развојните технологии (ладен 
транспорт, оптимизација на времињата на достава 
и нивно детално следење) во комбинација со 
субвенционирани трошоци за гориво и изнаоѓање 
на нови начини за берење и транспорт на храна, 
овозможуваат конвенционалната храна да биде 
транспортирана на многу големи растојанија за 
релативно ниски цени. Глобалниот конвенционален 
систем во голема мера се заснова и зависи од 
централизираниот пристап за процесирање и 
пакување – локацијата каде тоа се прави обично е 
прилично далеку од производителот. 
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Локалниот систем ги цени кусите и непосредни 
„вериги” на достава – обично директно од 
производителот до потрошувачот. Вообичаено во 
локалниот пристап не се застапени ниту посредници, 
се користи многу малку или воопшто материјал за 
пакување, и растојанијата што се поминуваат за 
достава се минимални (свежа храна – помалку 
загадување). 

Одржливи локални алтернативи 
за храна

 
Локалните иницијативи за достава на храна 

обично почнуваат на помали, одржливи фамилијарни 
фарми. Производите се доставуваат еднаш неделно 
во заедницата во која се наоѓа фармата. Локалните 
одржливи вериги се засноваат главно на два типа 
на продажба: директна кон потрошувачот или 
директна кон трговец (или пазар, задруга и сл.). 
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Директна продажба 

Овој тип на продажба во светот е најзастапен 
во локалните иницијативи. Директната продажба 
значи дека во врската производител – потрошувач, 
сите посредници се прекратени – производителите 
ги продаваат своите производи директно на 
потрошувачите, наместо тоа да го прават преку 
трети лица/маркети. Често застапени начини на 
директна продажба вклучуваат: 

•  Пазар на фармери  
Пазарите на фармери се одржуваат на јавни 
места на кои бројни производители се собираат 
и ги продаваат своите производи директно на 
потрошувачите без впрепродавачи. Пазарите 
на фармери може да бидат организирани од 
општината во која се одржуваат, и можат да 
бидат сезонски, или да се одржуваат во текот на 
целата година. 

•  Земјоделие поддржано од заедницата  
Моделот на земјоделие поддржано од заедницата 
е конкретна програма според која потрошувачот 
однапред купува „удел или акција” од 
очекуваниот род на фармата за дадената сезона. 
Потрошувачите 
обично за твојата 
акција плаќаат 
однапред; на тој 
начин ризикот 
и добивката 
се еднакво 
споделени помеѓу 
потрошувачот 
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и производителот – доколку годината е плодна, 
сите вишоци подеднакво се споделуваат и 
обратно. Производите или се подигнуваат од 
заедничка локација на неделно ниво, или истите 
се доставуваат до домот на потрошувачот, 
зависно од договореното. Се претпоставува дека 
има околу 2.500 вакви иницијативи во САД. Во 
Македонија прв обид е во тек и се подигнува 
неделна огранска кошничка во Првата задруга 
на потрошувачи на органска храна Наша Добра 
Земја. 

•  Друг вид на директни модели  
Постојат и фарми коишто се отворени за своите 
потрошувачи да дојдат и сами да си наберат од 
производите кои ги сакаат свежи. 

Глобалниот индустриски систем 
за храна 

Мејнстрим системот за производство и 
дистрибуција на храна започнува на големите, 
индустриски фарми, во кои монокултурите - кога 
станува збор за овошје и зеленчук - и фабричкото 
фармерство - во случај на животинските 
производи - се правило. Производите од фармата 
се транспортираат до централизирана локација 
за пакување, процесирање и инспекција, потоа се 
транспортираат национално или интернационално 
кога финално ја достигнуваат својата цел – обично 
во конвенционален супермаркет или трговски 
синџир. 

Како што фармите се консолидираат низ 
периодот од минатите 50 години, истото се случува 
и со целата индустрија за храна. Консолидацијата 
значи здружување на фирми и сопственост, по 
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што резултатот е дека нашата храна моментално 
е во рацете на мал број светски корпорации, како 
и тоа дека храната која денес ја конзумираме има 
поминато огромни растојанија за да стигне до нас. 
Малите иницијативи не се во состојба да се борат 
со овој систем, и најчесто или се затвораат или се 
купени од големите. 

Зошто локалните иницијативи за 
храна се важни? 

Поддржувајќи локални иницијативи за храна 
им помагате на локалните одржливи фарми, 
помагате за поддршката и помошта на нашите 
локални заедници, за нашето подобро здравје и ја 
стимулирате локалната економија. Ова се неколку 
конкретни причини зошто локалното производство 
и конзумација на храна се важни: 

Одржливост 

Индустриските методи негативно влијаат 
на природата на многу начини – го загадуваат 
воздухот, водата, користат фосилни горива и водени 
ресурси, ја дегадираат почвата, предизвикуваат 
ерозија, и го забрзуваат негативното влијание врз 
биодиверзитетот. Индустриското земјоделие исто 
така негативно влијае на здравјето на фармерите – 
ги деградира локалните заедници, негативно влијае 
на квалитот на живот на резидентите на локалните 
заедници. Треба да се знае дека  која било храна во 
просек поминува 2.000 до 3.500 км пред да стигне 
до потрошувачот, дополнително на што се користи 
и загадување за пакување, разладување... Малите 
локални фарми ги решаваат сите овие прашања 
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преку тоа што се фокусираат на користење на 
одржливи практики на производство, не се користат 
пестициди, земјоделие без орање, минимален 
транспорт до конзументот, и минимално или 
никакво пакување на производите. 

Сигурност, здравје и нутритивна 
вредност 

Како што производството 
на храна е вмрежено во 
глобалниот систем, ризикот 
за сигурноста, како на 
пример зарази поврзани 
со храната, се зголемува. 
Кога се процесираат 
огромни количества месо 
на пример, постои поголема 
можност за несоодветен третман 
и намалување на стандардите. Во случаи на зарази, 
со една интернационална или национална достава 
на производот заразата зема голем замав. 

Дополнително, интензивното зголемување на 
произведените количества со цел храната да биде 
доставена на соодветното место во соодветното 
време, се случува на сметка на нутритивната 
вредност на храната. Глобалниот систем се заснова 
на видови, кои даваат голем род и се лесни за 
транспорт, а нутритивната вредност воопшто не 
е земена како фактор. Локално произведените 
свежи производи во мали размери се неспоредливо 
поквалитетени нутритивно, поздраво произведени 
без хемиски препарати, од локални семиња.  
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Безбедност на прехрана

Обединетите Нации сметаат дека „безбедноста 
на храната постои кога луѓето, во секое време, 
имаат физички, социјален и економски пристап 
до доволно количество сигурна и здрава храна 
што ги задоволува нивните потреби и преференци 
за активен и здрав живот.” Локалните системи за 
храна ја поткрепуваат сигурноста за прехрана со 
тоа што локалната свежа храна ја прават достапна 
за луѓето, кои инаку би имале ограничен пристап до 
здрава храна.  

Поддржете ја локалната   
економија и локалните   
производители

Локалните системи за храна ги поддржуваат 
локалните економии. Малите фарми последователно 
повторно ги трошат своите средства за набавки 
во самата заедница; нешто што не е случај со 
индустриските производители. Храната што е 
произведена, процесирана и дистрибуирана локално 
креира работни места локално, во самата заедница, 
а не генерира одлив на тие средства надвор од 
заедницата. Бидете свесни од каде купувате, кој 
систем го поддржувате!

Бариери кон создавањето на 
локални системи за храна 

Иако локалните иницијативи се во пораст, 
постојат бројни бариери во нивно креирање и 
раст. Бидејќи севкупно системот е моментално 
организиран на начин кој ги фаворизира големите, 
малите се маргинализирани и практично оставени 
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да преживеат во систем што не е скроен според 
нивните потреби. Примерите за предизвици како 
мал фармер се многубројни – тие имаат проблем 
да се конкурираат со системските конвенционални 
апаратуси на големите производители – почнувајќи 
од маркетинг, до трошоци и пристап до финансии, 
пристап до пазар и препознавање од страна на 
конзументите за нивната додадена вредност (развој 
на нови модели на локални економии или групи 
на потрошувачи), недостиг од алатки/познавање 
на бизнис и технологија, наоѓање на процесори за 
мали количества храна и сл. 

Центри за храна: можност 
за експанзија на локалните 
иницијативи за храна 

Како што побарувачката за локална, свежа храна 
расте, се отвора можноста за развој на иновативни 
програми што можат да им помогнат на малите 
фармери со пристап до пазарот. Едно вообичаено 
решение во светот на сите овие логистички, 
маркетинг, продажни проблеми за производителите, 
е формирањето на хабови за храна, што нудат помош 
за потребите. Хабовите се вообичаено локации 
каде фармерите ги доставуваат своите производи, 
а хабот ја организира доставата за потрошувачи 
кои сакаат проверена локална храна без „хемија“. 
Некои хабови исто така организираат и достава 
до потрошувачите, рестораните и институциите. 
Хабовите организираат маркетинг активности, нудат 
бизнис услуги, и логистичка координација. Исто 
нудат и можности за складирање и обезбедување на 
ладилници за производите, а не ретко се опремени 
и со кујна и можности за лесно процесирање на 
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некои видови производи. На овој начин хабовите 
обезбедуваат работа за малите, локални фармери, 
помагат во креирање и одржување на локални 
работни места, така го отвораат и развиваат пазарот 
за локална, свежа, органска храна дури и од урбани 
или приградски производители.  
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Што е пермакултурата? 
Пермакултурни принципи 

Пермакултурата е релативно нов концепт 
на овие простори кој станува се пораспространет 
иако неговите зачетоци датираат уште од 1970те 
години. Зборот пермакултура е сложенка од per-
manent agriculture (трајно земјоделство), а самиот 
концепт може да се дефинира како приод во кој се 
делува во симбиоза и согласност со природата, а не 
против нејзините законитости и се создаваат трајно 
одржливи системи. Тоа значи дека ресурсите кои 
нам ни се нудат треба да се користат на начин на 
кој потоа ќе й се вратат на земјата, но воедно истите 
тие ресурси да најдат и повеќенаменска примена во 
цел еден затворен систем во кој секој елемент има 
повеќе функции. Пермакултурата претставува еден 
сеопфатен начин на набљудување на природните 
одржливи процеси и обид тие процеси да се 
пресликаат во нашето опкружување потпомогнати 
од човекот. Во самите зачетоци овој концепт ставал 
главен нагласок на одржливото производство на 
храна, меѓутоа денес тој опфаќа повеќе сегменти од 
човековото живеење и се проширува на економските 
и социјални модели, како на пр. развој на локалната 
економија, инклузивен пристап, духовен развој, еко 
домување итн.

Пермакултурата како концепт ја зачнал во 
Австралија Бил Морисон во 70те години. Бил 
Молисон, кој се смета за основоположник и “татко   
на пермакултурата” бил професор на Универзитетот 
во Тасманија, Австралија. Поминувал долги години 
во природата и дивината, набљудувајќи ги нејзините 
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процеси и самоодржливи системи. Тој дошол до 
согледување дека природните еко-системи сами си 
ја создаваат потребната енергија и го рециклираат 
својот отпад, како и дека различни делови од еден еко-
систем функционираат заедно и се надополнуваат, 
на пр. пчелите опрашуваат, одредени растенија 
ја збогатуваат почвата, птиците ги контролираат 
инсектите итн.  Токму овие согледувања и природни 
процеси тој понатаму се обидува да ги преслика во 
пермакултурниот дизајн, а ние денес се обидуваме 
да ги примениме на микро или на макро ниво. Тоа 
значи дека принципите на пермакултура можат 
да најдат примена на најмали површини како што 
е нашиот балкон или малата градина, па се до 
поголеми повеќехектарски површини. 

Кога зборуваме за 
пермакултурните принципи, тие 
тематски се поделени во 12 групи.

Еден од првите и основни принципи на 
пермамкултурата е набљудувај и стапи во 
интеракција со природата. Тоа значи дека пред 
да се премине на конкретни чекори и некаква 
активност, треба добро да се анализира локацијата, 
да се набљудува и истражува климата, растителниот 
и животински свет, составот на почвата, промените 
кои настануваат на премин од една до друга сезона, 
па дури потоа да се делува за решенијата да бидат 
применливи и делотворни.  

Понатаму, вториот принцип собирање и 
складирање на енергијата е принцип преку кој се 
прави обид потребната енергија и ресурси да се 
добијат од обновливи извори и извори кои ги има во 
изобилие, истите да се складираат и да се користат 
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кога е најпотребно. Тука се мисли на ветерот, 
сонцето и водата како потенцијал за производство 
на електрична енергија или, пак, на дождовницата 
која се користи како природен ресурс за залевање. 

Собери реколта – како трет принцип, ова е 
основниот мотив и цел поради која го применуваме 
пермакултурниот дизајн во пракса затоа што 
храната е нашиот извор за опстанок и за нејзино 
производство, преработка и достава се трошат 
огромни ресурси. Кога храната ќе нй биде достапна 
локално или кога самите би ја произведувале, 
токаш еко отисокот на планетата значително би се 
намалил. 

Четвртиот принцип - Примени 
саморегулирање и прифати повратна 
информација – погоре веќе беше споменато дека 
во пермакултурата се пресликуваат заедници и 
системи од природата, а тие системи имаат моќ 
за саморегулирање, што значи дека треба да им 
допуштиме самите  да го изградат совршениот 
систем кој ќе функционира врамнотежено и кој ќе ни 
прати некаква повратна информација која ќе треба 
да ја протолкуваме и прифатиме. За да се дојде до 
таква повратна информација некогаш е потребно 
да помине подолго време, меѓутоа пермакултурата 
токму и бара позабавена примена на принципите. 

Петиот принцип - Користи ги и вреднувај ги 
обновливите извори – искористи го максимално 
изобилието кое го нуди природата и кое е обновливо 
за да се намали зависноста од необновливите извори. 

Не создавај отпад – шестиот принцип 
препорачува дека со правилна процена и 
искористување на сите расположиви ресурси, ништо 
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во природата не е и не се смета за отпад. Тоа значи 
дека отпад како излезен елемент од еден процес е 
влезен елемент за друг процес (отпадоците од кујна 
се излезен елемент од процесот на готвење, но се 
влезен елемент за правење компост).  

Дизајнирај од мостра до детали – седмиот 
принцип препорачува дека треба внимателно 
ги набљудуваме и пресликуваме мострите од 
природата во нашиот дизајн, а потоа ги исполнуваме 
со детали (фибоначиева/полжав спирала која потоа 
се исполнува со зачински растенија според нивната 
погодна местоположба). 

Осмиот принцип - Вклучувај наместо да 
одделуваш – со правење на спој од вистински 
единки на вистинско место, се развиваат цврсти 
односи и тие единки се потпомагаат едни со други и 
создаваат симбиоза. 

Користи мали и бавни решенија – деветиот 
принцип предлага дека малите системи полесно се 
одржуваат и со нив полесно се управува,а  воедно се 
поподобни за да се искористат локалните ресурси. 

Применувај и цени ја разноликоста – или 
со други зборови „не ги ставај сите јајца во една 
кошница“. Со овој десети принцип се истакнува 
важноста на поликултурните системи и мешање на 
повеќе растенија  кои се поотпорни на негативни 
влијанија, а доколку некое од нив не успее, другите 
ќе надоместат. 

Користи ги рабовите и вреднувај ги 
маргините – маргините и рабовите се места каде 
се допираат два еко-система и тие допирни точки 
се сметаат за попродуктивни и поразнолики, како 
единаести принцип во пермакултурата. 
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Дванаесетиот последен принцип препорачува 
да се користи ја креативноста и одговори 
на промената – некои промени во природата се 
предвидливи по извесен период на набљудување, 
како на пр. менување на годишните времиња и како 
тоа се одразува на природата. Тие промени треба 
да се воочат и на нив да се реагира на креативен 
начин и за многу пократко време отколку времето 
потребно за процесите да се случат сами по себе во 
природата.   

Со помасовна примена и усвојување на овој 
приод и филозофија, позитивните промени во 
општеството би станале многу позабележителни. 
Тоа значи дека пермакултурата би понудила 
нови одржливи решенија за голем број проблеми 
кои сега ја измачуваат планетата. Пред сѐ, би се 
намалил јазот помеѓу купувачот и производителот, 
би се јакнела меѓусебната доверба, би се влијаело 
позитивно на почвата, би се зголемил суверенитетот 
во исхраната,  би се подобрила локалната економија, 
би се трошеле помалку ресурси и, следствено, еко-
отисокот би бил многу помал. Сето ова можеби 
звучи малку “утопистички”, меѓутоа сите ние 
треба поединечно да ја направиме промената што 
сакаме да биде сеприсутна како на локално, така и 
на глобално ниво и резултатот ќе биде неминовен. 
Истиот е веќе распространет и широко прифатен во 
змјите од Европа, Австралија, Америка. Таа промена 
или, ајде да ја наречене смело револуција, треба 
истовремено да почне да живее и кај произведувачот 
и кај купувачот и во нашата земја.

Затоа, ајде сите заедно да бидеме 
предводници на таа пермакултурна 
револуција во Македонија! 
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Зелена Енергија 

Кога некој ќе ви спомене за обновливи извори на 
енергија, многу е веројатно дека прво ќе помислите 
на ветерници, соларни електрани или на бензински 
пумпи што продаваат биодизел. Сето тоа во ред, 
но во оваа брошура сепак би сакале да ве однесеме 
еден чекор понатаму, со цел да ве информираме 
дека и самите можете да изработите соларен панел, 
на пример. 

Во моментот, може да се каже дека еколошкиот 
отпечаток е најреалниот показател како се 
однесуваме скон природата и едни кон други. 
Истовремено, еколошкиот отпечаток ни нуди 
и одговори за тоа како истиот да го намалиме. 
Доволно е ако за почеток ја погледнеме табелата за 
еколошкиот отпечаток од различните енергетски 
ресурси: 

Извор на 
енергија

Продуктивност 
(во гигаџули по 

ha во година)

Отпечаток за 
100 гигаџули 
во година за 

ha
Фосилни горива  

Етанол 80 1,25
CO2 апсорпција 
(шуми) 100 1,0

Замена со био маса 80 1,25
Хидро електрани 
(просек) 1000 0,1

Низок тек 150-500 0,2-0,67
Високи 15000 0,0067
Соларни колектори До 40.000 0,0025
Соларни модули 1000 0,1
Ветер 12500 0,008

Извор: Wackеrnaegеl & Rees: 69
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Ова значи дка еден хектар просечна шума може 
за 1 година да впие CO2 еднакво на 100 гигаџули 
фосилно гориво. Од овие пресметки очигледно е 
како користењето на обновливи извори на енергија, 
посебно соларни колектори и ветерници, можат 
да бидат едни од најдобрите алати за намалување 
на еколошкиот отпечаток. Генерално, може да се 
заклучи дека сите обновливи извори на енергија 
имаат помал еколошки отпечаток од кое било 
фосилно гориво. 

Енергијата од сонцето можеби е слободна, 
секаде и за сите, но со контролата на знаењето 
и технологијата што овозможуваат нејзино 
претворање во искористлива енергија, природната 
сеприсутност на сонцето постанува делумно 
ограничена. Навистина би било лошо доколку 
дојдеме до заклучокот дека наместо енергијата од 
сонцето да ги поддржува локалната самоодржливост 
и независност, соларните фотонапонски модули 
станале средство на централизираните системи. 
Да се биде зависен од соларни модули што ги 
контролира BP или Shell не преставува алтернатива 
од зависноста од нафтата, која ја контролираат BP и 
Shell. Во суштината на тие корпорации е профитот 
и контролата на пазарот, така што не треба да не 
изненади дека постои можноста во одредени сектори 
на обновливи извори на енергии да ги турнат во 
тој правец на контрола. Колку на овие корпорации 
навистина им се битни алтернативните извори на 
енергија е доволен податокот дека најголемите 
енергетски корпорации во Калифорнија во 2003 
год. предложиле зголемување на данокот за откуп 
на електрична енергија добиена од обновливи 
извори, со што таквите системи веднаш постануваат 
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помалку исплатливи. Многу луѓе стравуваат дека 
корпорациите од нафтениот, енергетскиот и другите 
енергетски сектори кои не придонесуваат за заштита 
на околината, би го окупирале теренот за зелениот 
капитализам. Во таа насока, и самите сме сведоци 
како тие корпорации што ги контролираат пазарите 
на фосилни горива почнуваат да ги контролираат и 
пазарите на обновливи извори на енергија. Можеме 
својот страв да го изразиме преку тоа дека растот 
на алтернативните еколошки извори е успорен сѐ 
додека фосилните горива носат профит. 

Во овој момент ни делува нереално и невозможно 
некој да го ограничи или патентира користењето на 
сонцето или ветерот, но да не заборавиме како до пред 
неколку години исто така ни делуваше невоможно 
некој да ги патентира билките и нивните лековити 
својста и користно делување. денес биотехнолошките 
корпорации на сите страни ги патентираат билките 
и нивните користни дејства. На тој начин, преку 
СЗО (Светската здравствена организација) им е 
отворен патот кох приватизацијата на знаењето што 
луѓето го пренесувале од генерација на генерација 
стотици години за корист на сите. Копорацијата 
Бехтел која се бави со енергетика и градежништво, 
во боливискиот град Кочабамба добиле право врз 
питката вода и градскиот водовод. Но, Бехтел добиле 
право и врз водата од бунарите. Објаснувањето било 
дека таа вода би завршила во водоводот наместо 
да ја собираат бунарите, а со тоа е и логично да 
се плати за тоа собирање. Бехтел добиле право 
и на дождовницата !? Дури по големи протести и 
преговори, водата е вратена во рацете на оние на 
кои им припаѓа – на луѓето. Треба да бидеме свесни 
дека како што се бориме за човечки, женски, родови 
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и други права, треба да се бориме и за правото за 
користење на обновливи енергии. Неолибералниот 
капитализам влезе во својата најбрутална фаза и 
се обидуваат полека и перфидно да нѐ навикнат на 
користење на ресурси и услуги што претходно им 
биле достапни на сите (вода, образование, здравство, 
и друго), а сега се привилегирани за богатата елита 
и се третираат како најобична стока, а не човечко 
право на секој човек на планетата. Потребно е сите 
заедно со своите соседи, преку задруги и градски 
организации, иницијативи одозгора (bottom down) 
и активистички организации, создадеме услови за 
примена на обновливи извори на енергија на локално 
ниво. Данска во овој контекст може да ни преставува 
светол пример, земено во предвид дека таму 80% од 
капацитетот за производство на ветер е во рацете 
на индивидуални земјоделци и земјоделски задруги. 
Ни се нагласува потребата за едукација, размена на 
знаење и вештина т.е. меѓусебно помагање. Ајде да 
организираме фестивали на создавање! Да делуваме 
слободно! 

Сончева енергија

Користењето на сончевата енергија, иако е во 
пораст, сѐ уште се смета за алтернативен начин 
на производство на енергија, а потенцијалот 
што е искористен е во толкава мала мера што е 
срамота! Парадоксот е во тоа што технологијата 
за користење на сончвата енергија е позната уште 
пред илјадници години. На пример, се тврди дека 
Архимед во 214 година п.н.е. кога Римјаните ја 
опседнале Сирказа, со помош на сонцето успеал да 
ги запали непријателските бродови. Во списите од 
Плутарх може да се најде информацијата дека во 
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времето на Наум Помпилиј (714-671 година п.н.е.) 
за палење на оган се користеле метални плочки што 
рефлектирале сончеви зраци во една точка. Истата 
технологија се користи и денес кај соларните печки. 
Користењето на сончеви колектори е започнато уште 
во деветнесеттиот век. Соларните фотонапонски 
модули почнале да се користат веќе во втоата 
половин на деветнесеттиот век, а во 50-тите години 
почнале да се применуваат во истата насока како 
што се користат и денес. 

Ова се само мал дел од многубројните примери 
како луѓето низ времето се обидувале да ја 
искористат огромната сончева енергија. За жал, 
по појавувањето на евтините фосилни горива 
вниманието се насочува кон необновливите извори 
на енергија и соларната енергија се заборава. денес е 
совршен момент да се осврнеме кон алтернативните 
технологии, да ги унапредиме и да ги направиме по 
конкурентни. 

Сончевата енергија е ресурс достапен за сите 
луѓе. На некој во поголема мера, на некои во 
помала, зависи од климаткото поднебје, но дури 
и во најсеверните краеви што се населени, луѓе, 
изолацијата е доволна за да се размислува во 
насока на тоа како да се искористат сончевите 
зраци. За време на сончев ден, на секој квадратен 
метар површина просечно пристигнува енергија 
од 1.000W. Сонцето ни праќа енергија поголема од 
сите залихи на фосилни горива. 
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Соларни печки и рерни 

Еден од наједноставните начини да се искористи 
сончвата енергија ни пружа оваа практична 
технологија. Клучните елементи за соларниот 
готвач е огледало со параболичен облик. Тоа има 
својство да се врти кон сонцето ги рефлектира и 
насочува сончевите зраци во една точка – фокус. 
Околку огледалото обично се прави конструкција 
што овозможува вртење на уредот кон сонцето. 
Соларните печки можат да се користат за готвење, 
дури и за пржење на храна. Користењето е многу 
едноставно. 

Соларни колектори – системи за 
топла вода 

Оваа технологија е веќе секојдневие во земји 
како Кипар, Израел и други. Во Австрија државата 
поддржува инсталирање на соларни колектори, 
иако имаат помалку сончеви денови од нас. Кај нас 
срамежливо почнуваат да се користат. Во јужните 
краеви на Хрватска можно е да се добие енергија 
за топла вода дури за 80% од потребите, додека 
во краевите со помалку сончеви денови и до 50-
60%. Соларните системи за загревање на вода се 
состои од соларен колектор, проводник за топлина 
и останата опрема (пумпи, термостати, цевки...) 
Самиот соларен колектор е всушност изолирана 
кутија со една поѕирна страна на која се наоѓаат 
цевките во кои поминува водата. Наједноставен 
термосифонски систем е едноставено да се направи. 
И особено важно, евтино е да се направи. 
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Ветерна енергија

Искористувањето на ветерната енергија за 
електрична нергија се заснова на познатата 
евтина технологија. Ветерната енергија станува сѐ 
поконкурентна во однос на термо и нуклеарната 
енергија. Но, како во случајот со сончевата енергија, 
така и во овој случај можеме да забелажиме мало 
користење во однос на потенцијалите. Кина би 
можела да го удвои своето моментално производство 
на електрична енергија, Западна Европа би можела 
да се снабди во потполност со струја од ветерната 
енергија од своите брегови, а според податоците од 
Министерството за енергија на САД, три сојузни 
држави кои се најбогати со ветрови (Северна 
Дакота, Канзас и Тексас) би можеле да ја задоволат 
потребата за струја на цел САД. 

Но, и ветерната енергија се соочува со многу 
противници и многу често со бедни критики. 
Критиките, главно, се движат околу теми: опасноста 
за птиците, преголема бучава, и естетска вредност. 
Иако на почетокот на развојот на користењето 
на ветерната енергија за производство на струја, 
можеше да се говори за невнимателно поставување 
на ветерниците на коридорите на птиците, денес тој 
проблем кај градежниците е освестен и успешно се 
избегнува. Секако, порано и самите ветерници биле 
многу поголеми, без можност за модели од помала 
димензија. Денес, протестите во врска со тоа дека 
ветерниците убиваат птици се пренагласени. 
Подетални и комплетни истражувања покажуваат 
дека бројот на загинати птици од ветерници е 
далеку помал отоколку при градбата и ползувањето 
на кој и да е друг вид на градежни објекти. Бучавата 
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исто така е сѐ помал проблем со подобрувањето 
на работата на ветерниците, а во секој случај 
тенденцијата никогаш и не била тие да се градат 
во населени места. Што се однесува до естетиката, 
ако на некого му се поубави носечките столбови 
за мобилна телефонија од преубавите ветерници 
кои се движат, веќе не би имале што да кажеме. За 
вкусови не се расправа, но факт е дека ветерниците 
се убави. 

Ветерот е всушност индиректен облик на соларна 
енергија затоа што до појавата на ветерот доаѓа при 
разлика на темепратурата меѓу позагреаните делови 
на Земјата (екватор) и деловите што се послабо 
загреани (половите). Температурната разлика 
предизвикува придвижување на воздушните 
маси. Топлиот воздух загреан околу екваторот 
се крева во висина до околу 10км, а истовремено 
патува кон половите. Кога Земјата не би ротирала, 
топлиот воздух едноставно би дошол до половите, 
би се оладил, би потонал, и би се вратил назад кон 
екваторот. 

Луѓето почнале да ја користат ветерната 
енергија за придвижување чамци пред сѐ, кои 
подоцна се развиле во едрилици. Интересен е 
фактот дека до појава на нафтата, целото движење 
по морето се заснова на ветер како единствена 
можност. Прекуокеанските патувања се остварени 
благодарејќи на едрилиците, користејќи ја исклучиво 
енергијата на ветерот за движење. 

Изградбата на ветерници први ја совладале 
жителите на Персија, кои уште во 7 век граделе 
едноставни механизми со вертикална оска што се 
користеле за мелење на жито. Првите ветерници во 
Европа се појавиле дури во 12 век, а се претпоставува 
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дека оваа технологија ја донеле крстоносците 
од Блискиот Исток. Освен за мелење на жито, 
ветерниците во Европа се користеле за пумпање 
на вода и како погон за механичко сечење на дрва. 
Со текот на времето, ветерниците еволуирале во 
софистицирани и ефикасни уреди за производство 
на електрична енергија. 

Ветерниците за производство на струја ја 
претвораат кинетичката енергија на ветерот 
директно во електрична енергија. Колку енергија 
ќе произведе една ветерница зависи од големината 
на нејзините перки т.е. површината на роторот, 
густината на воздухот и брзината на ветерот. Затоа 
е важно ветерницата да се постави на место каде што 
просечните брзини на ветерот се доволно високи 
за инвестицијата да се исплати. Сите критики до 
сега кои биле упатени на сметка на ветерниците 
се однесувале на големите ветроелектрани. Во 
пермакултурните кругови пак им се упатува 
критика за тоа дека премногу енергија е потрошена 
во самото производство. Секако дека и тука е 
актуелен проблемот со централизација и контрола 
на ветерната енергија од корпорациите. Како и 
во случајот на соларните модули, и тука многу 
повеќе поддржуваме користење на мали ветерници 
со излезна сила од неколку стотици вати. Тие 
заземаат мал простор и не им пречат на другите 
живи суштества, не се бучни, а се еднакво убави. 
Тие можат да се користат и на места на кои нема 
толку многу ветер, затоа што нив ги покренува и 
послаб ветер. Освен тоа, нивната цена е пристапна 
и за просечниот купувач.     

Текстот е преземен од книгата “Зелени Алати за 
одржлива револуција” (Zeleni Alati za odrzivu revoluciju) од 
Бруно Мотик и Дражен Шимлеша   
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Пермакултурна 
интервенција во 
урбанизмот и 
архитектурата

Човековите населби треба да претставуваат 
опкружување кое го подобрува и збогатува 
човековото искуство! Остварувањето на овој идеал 
бара насочување на архитектурата и урбаното 
планирање кон создавање на интегриран и одржлив 
екосистем, како и преиспитување на позициите и 
заемните односи на чинителите на истиот. 

Урбаното планирање - 
партиципативното наспроти 
централизираното планирање

Денес, векови од воведувањето на 
централизираното планирање што ги игнорира 
локалните услови и комплексните потреби на 
крајните корисници, и покрај бројните неуспешни 
примери, планерите сѐ уште ги игнорираат 
првобитните геометриски и 
и човекоразмерни мостри на 
основа на кои се создадени 
најуспешните урбани простори 
низ историјата. Истовремено, 
се ограничува дејствувањето 
на поединецот и се поттикнува 
исчезнувањето на знаења 
и вештини кои дотогаш му 
овозможувале да гради хумани 
средини без било какво формално 
управувано планирање.  
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Партиципацијата на поединецот е нужен 
предуслов за достигнување на состојба на 
одржливост на урбаните простори и заедницата, 
како што е препознавањето на улогата на сите 
чинители на еден екосистем за пермакултурата. 
Комплексноста пак при справувањето на една 
таква мрежа на проверки и корекции, мрежа за 
колаборативен дизајн, може да се реши според веќе 
постоечки инклузивни практики во природата.

Функциите на градот - нивна 
интеграција или апстракција

„Нашата економија, нашата работна култура, 
култура за одмор и дом се конструирани околу 
идејата за лесна мобилност и дезинтеграција на 
различни аспекти од нашите животи. Живееме на 
едно место, работиме на друго, купуваме на трето, 
боготвориме на четврто и одиме на одмор на петто 
место. Според Вендел Бери, интегриран живот или 
живот со интегритет, е таков што се карактеризира 
преку учеството во заедницата во која се опстојува, 
работи, боготвори и извршува најголем дел од 
човечките активности. Изборот е остар: „Ако не 
живееме онаму каде што работиме, кога работиме 
го трошиме залудно својот живот, но и работата.“ 
(Wendell Berry and the New Urbanism: Agrarian 
Remedies, Urban Prospects) 

Наспроти поедноставената механицистичка 
машинолика перспектива на светот, вкоренета во 
Декартовата идеја за изолирање на деловите при 
опсервација на целото, пермакултурата има многу 
покомплексна и органска перспектива на светот. Таа 
ги поттикнува релациите со биолошката средина, но 
не како предмет на опсервација и човечка контрола, 
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туку во рамките на еден самоорганизирачки систем. 
Оттука, општественото битисување треба да се 
стреми кон сѐ поголемо внатрешно интегрирање 
на дејствијата, но и интегрирање кон поширок 
екосистем преку биомимикрија.

Јавните простори во градот - 
нивно интегрирање во заедницата 
или приватизирање

Денес да се поттикне граѓанинот на учество во 
активности за доброто на заедницата е вистински 
предизвик. Приватизирањето на јавниот простор, 
значаен феномен на урбаното планирање од XX-
от век, е причина за намалување на интересот 
кај човекот за својата средина и силна пречка за 
остварување на волјата за подобрување на условите 
за живот во истата. 

Граничните зони во пермакултурата, кои се 
пресликуваат во јавниот простор на градовите, 
се есенцијални за интеракцијата на чинителите 
на системот и главни генератори на вредностите 
на заедницата. Оттука нужно е да се поттикнува 
повторно заземање на заедничкиот урбан простор, 
а не негово приватизирање!

Мостра за градоградењето - 
човекот или автомобилот

Мобилноста, императивот на урбаното планирање 
на XX век, го оформува градот по автомобилска 
мера, подредувајќи го градообликувањето на 
функционалните параметри на едно општество во 
кое живеењето, работата и социјализирањето се 
невозможни без употреба на автомобил. 
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Наспроти тоа, 
„Нашиот невро-
перцептивен 
систем многу 
полесно процесира 
структурална 
средина, која во себе 
вградува фрактални 
карактеристики 
и организирана 
комплексност, која се 
наоѓа во природата, 
отколку средина чиј 
геометриски ред 
e контрадикторен 
на просторната 
комплексност на 
природните структури. 
Одредени геометрии, 
кои ги перцепираме како „неприродни“ предизвикуваат 
вознемиреност и аларм и со тоа ја деградираат 
физиолошката и психолошката удобност кога сме 
предолго изложени на нив“. (Life and the Geometry of the 
Environment, by Nikos A. Salingaros)

Урбаните пејсажи не треба за мостра да користат 
издвоени елементи и мора да се согледаат и 
развиваат имајќи ги предвид интеракциите на 
сите свои чинители како мостра за градоградење. 
Различностите мора де се материјализираат преку 
соодветни форми и тоа е нужен услов за истите да 
продолжат да партиципираат во урбаниот систем. 
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Материјалот за градба 
- природниот наспроти 
индустрискиот

Првиот аргумент за употребата на природните 
материјали, кој е еден од главните принципи на 
пермакултурата, е зачувувањето на енергијата 
на системите. Градбата со природни материјали 
подразбира користење на локални производи, ја 
вклучува заедницата во 
изведбата и не создава 
отпад бидејќи објектите 
и по употребниот 
рок се сѐ уште дел од 
трансформацискиот 
циклус на енергијата. 
Градењето со природни 
материјали дава 
директна поддршка на 
локалната заедница 
и ја ослободува 
истата од зависност 
од централизирани 
производствени 
капацитети. 

Пермакултурата создава продуктивни 
екосистеми. Таа поддржува вернакуларни и ниско-
енергетски градби, кои на луѓето им дозволуваат 
да опстојуваат во хармонија со средината. Притоа 
таа поттикнува користење на информации и 
техники што се споделуваат отворено, како и нивно 
калибрирање и надоградување во зависност од 
условите и индивидуалните потреби.
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Интеграцијата на пермакултурните принципи во 
урбаното планирање и архитектурата е интересна 
од аспект на тоа како може човековите населби 
еколошки да се интегрираат. Дизајнирајќи според 
правилата на природните системи, позитивни 
ефекти може да има за сите живи организми, кои го 
споделуваат местото на живеење. Пермакултурните 
принципи се основа за инспиративен дизајн на 
биодиверзитет и средини кои се самоодржливи. 
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Техники што се користат во 
пермакултураната архитектура 

ТРАДИЦИОНАЛНИ ТЕХНИКИ 

Ќерпич

Тулите од ќерпич се составени од земја, вода 
и органски материјал како слама или лепешки. 
Начесто соодносот на земјените компоненти е 15% 
глина, 10-30% мил, 55-75% ситен песок.

За да се заштитат ѕидовите од атмосферските 
влијанија и да се намали потребата од редовно 
одржување и чести поправки, градбите од ќерпич се 
со големи стреи и масивни темели. 

Плитар

Терминот плитар 
опишува монолитен 
градежен систем 
заснован на смеса 
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од глина, песок, слама, 
земја и понекогаш вар. 
При конструкцијата не се 
употребуваат форми, тули 
или дрвени рамки, туку се 
гради со напластување слој 
по слој од земјата нагоре. 

Трупци   

Методот за градба 
со трупци се 
состои од дрвени 
трупци, на кои им 
е соголена кората, 
така што се редат 
слично на тули и 
се поврзуваат со 
глинени смеси 
како малтер. 
Материјалот 
покажува 
просечни 
термоизолациски 
својства и има 
скромна термална 
маса. 
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Набиена земја    

Набиената земја е техника за изведба на ѕидови, 
подови и темели со помош на земја, креда, вар или 
чакал. Едноставна е за примена, огноотпорна, 
со значителна термална маса, цврста и трајна. 
Градбата со набиена земја може да биде напорна, 
ако не се користи механизација. Набиената земја 
може да претрпи штета од водата, ако не е соодветно 
изведена градбата, или е без квалитетна заштита и 
редовно одржување. 
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    Сламени бали   
Градбата со сламени бали обично се изведува 

врз подигнати темели врз кои се става слој за 
хидроизолација, па потоа се редат балите како тули. 
Балите најчесто се поврзуваат со клинови и колци 
од дрво или бамус, што се набиваат низ балите. 
Тежината на покривот во поголемиот број случаи 
ја носи дрвена конструкција, а ѕидовите пред да се 
малтерисаат со глинена смеса, често се покриваат со 
жичена мрежа. Постојат и градби со носечки ѕидови 
од сламени бали.

Штукатура

Традиционалната штукатура се прави од вар 
песок и вода. Како градежен материјал може да 
послужи за изведба на трајна и водоотпорна фасада. 
Обично се употребува и одвнатре и однадвор како 
завршен слој нанесен во еден или два тенки слоја 
директно врз тврда градба од тула или камен.  

Таделакт

Занаетчиската техника таделакт традиционално 
потекнува од Мароко. Најчесто во оригиналната смеса 
се употребува вар од платото Маракеш, но техниката е 
изводлива и со вар од други подрачја. Таделакт може 
да се преведе како втривање - техниката се изведува 
со втривање на сапун од маслиново масло, така што 
површината на малтерот од вар станува водоотпорна. 
Затоа може да се применува внатрешните ѕидови во 
бањите на надворешните ѕидови од градбата.
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Дрво

Најстарите дрвени градби (на пример црквите со 
дрвена конструкција во Скандинавија) покажуваат 
висока занетчиска умешност и техничка вештина 
за структурен дизајн и обработка на дрвениот 
материјал. Високи достигнувања со примена на 
дрвените конструкции се забележува и во Јапонија. 
Дрвените градби се долготрајни, отпадот е 
сведен на минимум, голем дел од остатоците може 
повторно да се употреби, компостира или искористи 
за огрев. Дрвените конструкции се многу чести 
во комбинација со разни одржливи материјали за 
градба 

Плет и мазанка

Плетот и мазанката претставуваат композитен 
градежен материјал и техника за градба на ѕидови. 
При што плетот е направен од проткаени дрвени 
ленти, а потоа врз него се нанесува мазанката 
составена од земја, глина, песок, лепешки, слама 
и вода. Оваа техника со истите материјали се 
употребува најмалку 6000 години, насекаде низ 
светот.
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СОВРЕМЕНИ ТЕХНИКИ  

Калапена земја 

Калапената земја е патентиран градежен 
материјал развиен околу 1990 година од Харис 
Ловенхаупт и Мајкл Фреркинг врз основа на 
турскиот алкер. Се работи за композитни градежни 
материјали слични на бетонот, во чиј состав 
значителен удел има земјата стабилизирана со 
околу 15% калцифициран гипс и 2% вар. Соодносот 
на смесата варира во однос на водата зависно од 
сувоста на земјата. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gypsum


67

ПЕРМАКУЛТУРНИ АЛАТКИ  ЗА ОДРЖЛИВО ЖИВЕЕЊЕ

Земја во вреќа (Earthbag / Supra-
dobe) 

Superadobe и Earthbag се методи за градба со 
помош на земја во вреќи што ги развил Иранскиот 
архитект Надер Калили.

За техниката се употребуваа долги црава за 
изработка на вреќи или вреќи полнети со ќерпич 
или земја за да се обликува тврда градба. Вреќите 
се поврзуваат со поставување бодликава жица меѓу 
секој нареден слој вреќи. 

Земјарка (Earthship) 

Земјарката (Еarthship) е тип на пасивна 
соларна градба од природни и повторно употребени 
градежни материјали, како што се надворешни гуми 
полнети со набиена земја или стаклени шишиња 
и конзерви. Еarthship е заштитено име на Мајкл 
Рејнолдс, архитектот кој го дизајнирал концептот и 
основачот на Earthship Biotecture.
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Земјарката е живеалиште дизајнирано да 
функционира надвор од централизираната 
енергетска мрежа со минимална зависност од 
јавните услуги и фосилните горива. Земјарките 
се конструираат за да ги ползуваат достапните 
природни ресурси, особено сонцето и водата за 
затоплување, разладување и вентилација.

Гелтафтан 

Гелтафтан е всушност керамичка куќа, затоа 
што се гради од земјена смеса со многу висок процент 
на глина. Овој тип на градба е развиен од Надер 
Калили и се состои од тули слични на ќерпич, но 
со многу поголема 
застапеност на 
глина, па по 
конструкцијата, 
објектот се 
пали за да се 
испече глината. 
Следствено на 
тоа овие градби 
се керамички и 
водоотпорни. 
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Коноптон (Hempcrete) 

Коноптон или Hempcrete е композитен 
градежен материјал што има и изолациски својства 
и термална маса, a не се користи за носечки ѕидови. 
Малтерите од вар и коноп нудат умерен степен на 
изолација, хигроскопни (водоотпорни) се, имаат 
дополнителна отпорност при притисок, така што 
може да се нанесуваат и подебели слоеви затоа 
што растителните влакна на конопот ја спречуваат 
појавата на пукнатини. 
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Микотектура

Габите ја метаболизираат целулозата и ја 
претвораат во китин, материјалот од кој се составени 
оклопите на инсектите. Тулите се од композитен 
материјал - мицелиум и целулозен супстрсат - со 
сунѓересто јадро од пулпа што станува се погуста кон 
надворешната корупка. Корупката е тврда, отпорна 
на удари и може да поднесе огромни количества 
притисок. 
 

Хартон (Papercrete) 

Хартонот е градежен материјал составен од 
хартиена пулпа и цемент или глина. Иако се смета за 
одржлив материјал, составен од повторно употребена 
хартија, присуството на цемент го зголемува 
еколошкиот отпечаток при производството.
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Вода

Вода на Земјата има во воздухот, океаните, 
реките и езерата, глечерите и ледените површини, 
длабочините на Земјата, нас самите и веројатно сите 
живи суштества. Водата која се наоѓа на површината 
на Земјата е лесно воочлива и најверојатно сметате 
дека водениот циклус главно се одвива преку водата 
во реките и езерата. Но водата присутна и “под 
нас” е исто така многу важна за животот. Водата 
од дождовите, всушност, постојано ги обновува 
и полни подземните водоносни складови. 71% од 
површината на Земјата е под вода, од што океаните 
со солена вода се преставени со 96,5%. Изворите на 
свежа вода, како дождовите кои паѓаат во реките, 
потоците и езерата – ги снабдуваат луѓето со 
потребната вода за секојдневен живот. 
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Благодарејќи на водениот циклус, снабдувањето 
со вода на нашата планета е постојано во тек – 
менувајќи ја локацијата и формата.  

• Постои потцнување на влијанието на 
копнените резерви на слатка вода врз глобалната 
енергија и терморегулаторни процеси, како и 
на поврзаноста на деградирачките ефекти од 
климатските промени и прекумерно сушење на 
екосистемите. 

• Обезшумувањето, конвенционалните земјо-
делски практики, но исто така и зголемувањето 
на водонепропусните површини (цемент) 
преставуваат главните механизми кои 
придонесуваат за исушување на екосистемите. 

• Истражувањеа покажуваат дека годишната 
загуба на вода на глобално ниво изнесува до 760км 
дождовна вода. Тоа кореспондира со подигнување 
на нивото на оканите од 2,1мм./годишно. 

• Еден куберн метар на вода било од водните 
површини или пак од вегетацијата апсорбира 
(“троши”) 680kWh соларна енергија. 

• Загубата на слатка вода од системите е 
причина за ослободување на огромна топлина во 
атмосферата. 
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Целата вода на Земјата во една 
капка 

На оваа 
слика можете 
да забележите 
плави точки кои 
ја прставуваат 
количината на 
вода достапна 
на Земјата за 
наше користење 
споредбено со 
големината 
на Земјата 
(најголемата 
плава точка ја преставува севкупната вода на 
Земјата, додека помалата таа достапна за наше 
користење т.е. несолената вода од реките, езерата). 
Вода има многу и насекаде, но делот од неа кој 
можеме да го користиме е драстично помал. 

Пермакултурен третман  

Целта е намалување на поплавите, сушите, 
природните непогоди и другите непожелни 
промени на климата. Зголемување на биолошката 
разновидност и продуктивниот потенцијал на сите 
континенти, преку воведување на разни мерки за 
задржување на водите од дождовите прикладни за 
сите обласи од човечкото живеење. 

Пермакултурниот пристап кон зачувување 
на водата е доста интересен. Пермакултурните 
дизајнери веруваат дека преку интелигентен дизајн 
на пејсажот, возможно е да се постигне еден чекор 
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понатаму – не само да се прават обиди за зачувување 
на водата, туку и да се полнат подземните водоносни 
складови. 

Принципи за конзрвација на водата: 
1. Започни со долго и осмислено набљудување. 
2. Почни да делуваш од највисоката точка на 

сливот. 
3. Почни со мали и едноставни решенија. 
4. Успори, прошири и инфилтрирај го водниот 

тек. 
5. Секогаш планирај ја патеката на преливање, 

а водата која прелива користи ја како ресурс. 
6. Максимизирај ја живата и органската 

покривка на почвата. 
7. Максимизирај ги корисните врски и 

ефикасност преку функционално поврзување. 
8. Врши континуирана проценка на системот. 
Најпознат пример за зачувување на водата 

на светско ниво е проектот “Разеленување 
на пустината” во Јордан. Преку комбинација 
на малчирање, бразди, микро наводнување и 
внимателно насадување, тимот кој го изведе 
проектот успеа во кратко време, да добие плодови 
на локација каде претходно практично било 
невозможно. 
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Некои од елементите и 
стратегиите за зачувување и 
складирање на водата во пејсажот

Елементите кои може да ги конструираме за 
зачувување на водата служат за зачувување на 
водата (наспроти таа да се одлее од локацијата), 
намалување или сопирање на ерозија на теренот, 
креирање на нов хабитат за нови и постојните 
животински видови, наводнување (особено што 
водата во браните или езерата е дождовна вода), 
итн. 

Бразди 

Бразда е долга празна вдлабнатина во почвата, 
можеби најпознатиот модел за зачувување на вода 
во пермакултурата. Браздите се препорачуваат како 
решение при пошумување на деградирани, најчесто 
голи, суви или полу суви брда со цел да се насочи 
водата  (инаку таа вода би протекла преку голата 
почва и би била загубена). Во здрава шума каде има 
дебел малч од паднати суви или иглести зимселени 
лисја, се појавува многу мал губиток на вода преку 
одлив поради моќта 
на апсорпција 
на истата од 
малчот (здрава 
шумска средина 
е многу добра во 
начинот на кој 
самата ги мена-
џира природните 
водени ресурси).  
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• Браздите спречуваат формирање на јаруги 
(земјени отсечоци/длабоки вдлабнатини) затоа 
што ги прекинуваат потоците од дождовна вода 
која тече удолу по падот на ридот. На тој начин 
браздите оневозможуваат формирање на големи 
силни потоци вода. Ако се повторуваат неколку 
бразди по изохипските надолу по ридот, тоа е 
одлична практика за спречување на ерозија и 
намалување на силата на дождовните потоци. 

• Браздите ја собираат почвата која водата ја 
носи ерозивно – со тоа на дното на браздите се 
создава поволна можност (слој на почва) која се 
слева заедно со водата која се влева во браздата 
– да се насадат билки кои живеат во вода/покрај 
вода. 

• Браздите собираат или филтрираат дождо-
вница и на тој начин создаваат клими со висока 
влага соодветни за да се постават и растат бројни 
видови на култури за конзумација. 

• Водата насобрана во браздите поволно влијае 
за создавање на микроклима (хабитат) за жив свет. 

Езера и брани

• Можеме да 
изградиме брана 
или езеро со цел 
во него да чуваме 
риби и друг жив 
свет – додавајќи 
еден дополнителен 
хабитат на 
локацијата која ќе 
привлече нови и 
постојни видови.  
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• Вообичаено езерата и браните се со земјени 
препреки кои имаат ѕидови до 6 метри

• Потребно е добро планирање, пресметки и 
стручност во изградбата 

• Овие отворените “водни резервоари” се 
најсоодветни за места со влажна клима за да бидат 
полни во текот на целата година. 

Контурни 
препреки 

Контурно поставени 
трупци, камени ѕидови или 
снопови од гранки

• Спречуваат ерозија  

Тераси и 
терасирање 

• Зарамнети 
делови од почвата на 
стрмен терен 

• Терасите можат 
да бидат без потпора 
или со ѕидани 
потпори 

• Терасите 
бараат внимателно 
планирање како и 
стручна изградба 

• Постојат многу успешни примери во светот 
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Одржливи земјоделски практики 

• Почвата не се вознемирува со орање
• Се користат покривни растенија кои ја 

заштитуваат почвата и ја поддржуваат почвената 
биологија 

• Се имитира природниот процес – се малчира 
(поставува покривен слој 
од лисја, трева, слама 
како што тоа е природно 
во шумите) со цел да се 
спреми испарување на 
водата од почвата 

• Не се користат 
хемиски сретства кои 
неповратно ја загадуваат почвата и  водата во неа 
(потоа таа загадена вода се слива во потоци и реки 
и се загадува целиот воден систем)
На некој начин пермакултурата има “пост 

модернистичка” сензибилност со тоа што позајмува 
антички техники и знаење за одгледување на храна 
и третман на пејсажот, додека истото го комбинира 
со најмодерни техники од сферата на геологијата, 
биологијата, физиката и системите на екологија. 
Во ера на зголемена и скапа енергија и намалени 
ресури, можеби конечно е дојдено времето да ја 
заборавиме и го напуштиме бруталниот пристап 
на контролирање на природата и да побараме 
по елегантни целосни системи и стратегии за 
дизанирање, ако се обидуваме да ја замислиме 
иднината по одржлива и со повеќе свежа вода околу 
нас.  
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Отпад

Генерирањето на отпад е многу тесно поврзано 
со консумеризмот и начинот на организацијата 
на општеството во кое живееме. Бомбардирани 
сме од сите страни со 
пораката дека треба 
да консумираме што 
повеќе и што почесто 
(некои држави дури го 
сведуваат економскиот 
раст и развој на таа 
основа). Дека тоа треба 
да нѐ прави среќни. 
Дека тоа значи дека 
сме успешни. Ново, 
ново, ново! Се фаќаме (и самите пред воопшто да 
станеме свесни) во клинч со таа порака – судејќи за 
самодовербата, само успешноста преку тоа колку 
и дали имаме според „вредности” диктирани од 
индустријата. 

Колку лесен плен! 
На природата й е исклучително тешко да 

го „свари” она што ние сме й го „сервирале” 
индустриски. Таа има непобитлива сила, но истата 
делува според своја динамика на време. Нашето 
темпо нема воопшто никаква врска со нејзиното. 
Чекорот го изгубивме и трчаме „напред” како прле 
пред магаре. 

Просечен временски период потребен за 
распаѓање: 

•  Стакло – стаклото не се распаѓа во природата 
(потребни се милион години). Од друга страна 



80

ПЕРМАКУЛТУРНИ АЛАТКИ  ЗА ОДРЖЛИВО ЖИВЕЕЊЕ

пак, стаклото може да се рециклира бескрајно без 
да загуби на квалитет. При рециклирање на еден 
тон стакло, се заштедуваат еден тон на природни 
ресурси збирно.  

•  Пластика -  пластиката не се распаѓа во 
природата (маркетинг трикови за биоразградлива 
пластика постојат, но тогаш пластиката само се 
раскинува на мали парчиња што не се видливи 
со голо око, а истите остануваат како пластика и 
ја загадуваат природата). Пластика е пластика 
и ќе биде секогаш. Постојат разни видови на 
пластика и постои можност тие да се рециклираат 
и реупотребуваат засебно според видот, а некои 
видови можат и да се мешаат при рециклирањето.  

•  Алуминиум – конзерва фрлена денес ќе биде 
сѐ уште козерва по 500 години. Нема ограничување 
на тоа колку пати може алуминиумот да се 
рециклира и реупотребува. 

•  Хартија – хартијата доколку не е 
пластифицирана или обоена со хемиски бои, 
може да послужи како одличен компостен 
материјал во вермикомпостот во двор или во стан. 
Ставајќи ја во пластично ќесе, се оневозможуваат 
микроорганизмите да ја разградат, така што со 
процесот непотребно се „пластифицира” ресурс 
што многу е полезен и потребен во природата и во 
градината. 
Принципот во пермакултурата „не прави 

отпад“ може ќе ви звучи како нешто нереално или 
невозможно да се исполни, меѓутоа приодот на 
живеење без да се прави отпад може да се објасни 
и реализира преку влезни и излезни елементи и 
нивната повеќенаменска меѓусебна употреба и 
преработка. Тоа значи дека еден излезен елемент 
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од даден производ или процес може да биде влезен 
елемент во некој друг процес, т.е. „отпадот” од 
една активност да биде полезна суровина за друга 
активност. 

Шталското ѓубриво е најдобар пример на 
излезен елемент што се користи како влезен елемент 
за прихрана на растенијата. Меѓутоа, кај нас е 
малку познато дека и човечкиот измет/фецес (анг. 
humanure) може да се компостира и да се претвори 
во корисно ѓубриво. Со одвојување и компостирање 
на фецесот би се заштедиле и огромни количества 
вода што сега завршуваат како отпадни води. 

Понатаму, сите органски остатоци од 
готвењето/кујната се користат како влезен 
елемент за производство на компост што може да 
се добие без или со калифорниски црви. Но, треба 
малку и да се внимава во процесот на компостирање 
затоа што постојат 
отпадоци, кои многу 
тешко се распаѓаат 
или пак се штетни за 
микроорганизмите 
поради тоа што се 
многу прскани, како 
на пример кори од 
цитрусно овошје. 

Лушпите од 
јајце, доколку 
не се искористат за храна за кокошките со цел 
дополнително да се внесе калциум, се додаваат во 
компостот или директно во почвата, но можат да се 
искористат и за правење на природен препарат за 
прскање со цел заштита на растенијата. 
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Листовите од дрвјата на есен, косената 
трева, гранките од кроење сите се суровина 
што си наоѓа своја примена во пермакултурата. 
Органските остатоци треба да й се вратат на почвата 
и природата во вид на малч или едноставно да се 
остават да се распаднат на самата почва директно. 

Се вели дека „и најдолгиот пат започнува со 
првиот чекор”, така овие практични примени на 
нешто што навидум е „отпад”, го претставуваат 
првиот чекор на патот кон целосното намалување 
или достигнувањето на функционалноста со нула 
отпад (“zero waste”) во својата градина, но и во 
својот дом. 

Целиот концепт на намалување на отпадот 
може да се подели на неколку приоди:

Намали (reduce) – да се намали употребата на 
сѐ што не може да се искористи за друга намена. 
Начинот на кој намалувањето на отпад може да се 
спроведе е следниов: 

1. Одбегнувајте пакување на производи кога 
е можно. На пример, носете своја торба при 
купување. 
2. Не купувајте нови производи „непромислено”. 

Можеби истиот производ веќе го имате дома. 
3. Обидете се да купувате производи во поголемо 

количество (“bulk”) спакувани во едно наместо 
индивидуално. На пример доколку чистите со 
оцет (Ви препорачуваме да пробате), 10 литарски 
канистер наместо 10 парчиња по 1 литар во 
пластично шише.   
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Употреби повторно (reuse) – една иста 
амбалажа да се употребува повеќекратно (ќесиња, 
шишиња, тегли, пластични кутии). Некои креативни 
решенија: 

• Старите гуми може да ги користите како 
саксии/леи за цвеќе за двор. 

• Прегорените светилки (секако лед ;-) може да 
ги нацртате и да се преродат во лампиони. 

• Користете ги истите тегли за зимница 
(стаклото не се распаѓа!). 

• Од тегли, шишиња може да се направат 
држачи за свеќи, вазни... 

• Од стари алишта може да се изработат 
прекрасни крпени (patchwork) чаршави и 
прекривки…

• Подароци пакувајте во весник со коноп, 
изгледа преубаво. Или лишете ги луѓето од 
неизвесност и непотребни материјали и подарете 
им прегратка со љубов <3  
Поправи (repair) – сѐ што може да се поправи 

да се врати во употреба и да се избегне купување 
на нови апарати, машини, направи итн. Пред да 
посегнеш по нешто ново, провери можеби старото 
сѐ уште врши работа! 

Rециклирај (recycle) – ова е можеби 
најраспространетиот приод со кој материјалите 
преку процес на рециклажа се враќаат во повторна 
употреба (претходно споменатите хартија, пластика, 
стакло итн.).  Меѓутоа, тука треба да имаме на ум 
дека  и во процесот на рециклажа се користат ресурси 
и енергенси за транспорт, преработка, дистрибуција 
на рециклирани производи итн. Најдобро би било 
да се работи на намалувањето на материјалот 
за рециклирање (reduce) или рециклирање на 
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материјалите на самата локација, дом, градина. 
Компостирањето е еден одличен и лесно применлив 
чекор напред во оваа насока.  

Еден очигледен пример од секојдневието се 
пластичните ќесиња. Пред само петнаесетина 
години ги имаше помалку, и секој носеше своја 
торба при купување. Токму оваа навика треба да ја 
вратиме во денешното секојдневие. Сѐ што е 
потребно е решителност и организираност, со што 
директно ги намалуваме петстотините ќесиња 
годишно по жител, што секоја година завршуваат 
во природата, а им се потребни преку 200 години да 
се „распаднат”, при што нивните иситнети делови и 
никогаш не се распаѓаат целосно. 

Бидете промената која сакате 
да ја видите во светот! 
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Почва

Почвата е медиум што го поддржува развојот 
на растенијата и многу живи организми воопшто. 
Таа преставува значајна алка во регулирање на  
хидролошкиот циклус на Земјата, учествува во 
прочистувањето и зачувувањето на слатките води, 
од неа зависиме за да произведеме храна, учествува 
и влијае на температурата на воздухот, итн. Почвата 
функционира како систем, кој ја асимилира и 
рециклира органската материја со што ја става 
во употреба за следната генерација на живот. 
Почвата преставува живеалиште на голем број 
живи организми, од мали цицачи па сѐ до огромен 
број на различни видови на микроорганизми. 
Почвата апсорбира и испушта колеми количини на 
јаглерод диоксид, кислород, метан и други гасови, 
со тоа значително влијае на составот и состојбата на 
атмосферата, како и на климатските услови.

Во голема мера, квалитетот и видот на почвата 
го одредува типот на вегетација што ќе расте на 
неа, како и нејзиниот капацитет да поддржи развој 
на животински свет и човечко општество. Како 
што општеството сѐ повеќе се урбанизира, така сѐ 
повеќе луѓе ја губат интимната врска со почвата, 
но и свесноста за тоа дека човечкиот напредок и 
опстанок зависи од неа.    

Состојбата на почвите во светот 
и кај нас

Изминатото столетие голем дел од човековите 
активности, а особено конвенционалниот 
монокултурен систем на земјоделски активности, 
придонесе почвата во огромни размери да се 
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деградира. 
Минатата 2015 од Обединетите Нации беше 

прогласена за година на почвата: „Половина од 
горниот (плодоносен) слој од почвата е изгубен во 
изгубен во последните 150 години.“ 

На сликата се прикажани главните типови и 
причини за деградација на почвата. Ерозијата 
е главниот механизам за деградација, а како 
најголеми причини се 
наведуваат претерано 
пасење на добиток, 
сечење на шумите и 
земјоделието.

Од Министерството 
за животна средина и 
просторно планирање 
на РМ велат: „Се 
смета дека 95% од 
територијата на 
Македонија биле под 
шуми, а само мал 
дел под природна 
тревна вегетација, 
пред да започне 
антропогеното 
уништување и 
деградирањето 
на природната 
вегетација и претварање на природните почви 
во земјоделски. Само малку над 1/3 од природните 
шуми се зачувани. Половина од уништените 
шуми се претворени во пасишта, а половина во 
обработливи површини, а добиени се и големи 
површини под голини (337.000 ha). Значајна 



87

ПЕРМАКУЛТУРНИ АЛАТКИ  ЗА ОДРЖЛИВО ЖИВЕЕЊЕ

компонента при овој вид на деградација на 
почвата е намалување на растителните 
отпадоци, хумус и биогени елементи и 
намалување на природната плодност на 
почвата.1“ 

Здрава почва, здрави растенија, 
здрави луѓе

Научни истражувања покажуваат дека „заради 
испостување, хемиско загадување, користење на 
пестициди и други штетни земјоделски практики 
постои драматично намалување или елиминирање 
на критични и есенцијални минерали од почвата. 
Недостатокот на минерали во храната се 
идентификува како причина за појава за појава 
на многу модерни болести вклучувајќи го ракот, 
срцевите заболувања и прекумерната тежина.“ 2

На сликата графички е покажана поврзаноста 
на бројот на заболувања заради недостаток на 
минерали и количината на минерали во храната. 

1 Извор: http://www.moepp.gov.mk/?page_id=2368
2 Извор:http://www.ecoorganics.com/sick-soil/
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Земјоделски практики што ја 
подобруваат почвата

Излезот од овој проблем на денешницата лежи 
во форма на многубројните одржливи практики 
и пристапи за користење и заштита на почвата. 
Конзервациско земјоделие (Conservation Agricul-
ture) e терминот што се користи за овие практики 
и пристапи. Заедничко за нив е тоа дека тие го 
зголемуваат количетвото на органски материи 
во почвата. Позитивното влијание на органската 
материја врз биолошките, физичките и хемиските  
својства на почвата ја прави критичен фактор за 
создавање здрава почва.  

Според Обединетите Нации „конзервациско 
земјоделие (Conservation Agriculture) е пристап 
за управување на агро-екосистеми за унапредена 
и одржлива продуктивност, зголемен профит 
и сигурност додека се заштитува и унапредува 
базата на ресурси и животната средина. 
Конзервациското земјоделие се базира на три 
поврзани принципи:

1. Минимално континуирано механичко 
вознемирување на почвта.
2. Постојано одржување на органска покривка 

на почвата.
3. Разноличност на растителните видови 

што се одгледуваат последователно и/или 
истовремено во асоцијација. „ 1

Позитивното влијание на овие практики е 
многукратно и се сосотои во тоа што:

• Ја зголемува биолошката разновидност на 
микро и макро ниво.

1 Извор: http://www.fao.org/ag/ca/1a.html
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• Се зголемува складирањето на CO2 во 
почвата, а тоа пак го намалува загадувањето на 
воздухот и има позитивно влијание во борбата 
против климатските промени.

• Се намалува работното време, трудот и 
потрошувачката на фосилни горива на фармерот.

• Капацитетот на почвата за инфилтрација на 
водата е подобрен, со што значително се намалува 
одлевањето водата и степенот на ерозија. На 
овој начин, настанува полнење на подземните 
резервоари на вода. 

• Со текот на времето количеството на приноси 
се изедначува со приносите од  конвенционалното 
земјоделие.
  На сликата се забележува поле каде што 

се одгледува пченка според принципите на 
земјоделието без орање (no-till farming), почвата 
е заштитена со покривка од органски материи. Во 
Соединетите Американски Држави, речиси на 35 % 
од површините што се обработуваат се применува 
земјоделие без орање.  
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Како до плодна и здрава почва? 

Услов почвата да биде плодна и да може да 
подржи раст и развој на растенија и животни е таа 
самата да биде богата со биолошки живот, да има 
добра структура и да има нутриенти кои се лесно 
достапни за растенијата. Според Институтот Родејл 
од Песнсилванија „разноличните екосистеми кои се 
во почвата ја одредуваат продуктивноста на нашата 
земја. Без милијардите бактерии, милионите 
габи и протозои и илјадниците други организми, 
кои живеат под нашите стапала ние ќе бидеме 
гладни. Мрежата од микро заедници ги пренесува 
хранливите материи низ почвата, ги претвора во 
форма што е достапна на користење за растенијата 
и ги заштитува од почвените патогени.“ 1

Џеф Лотон, еден од наистакнатите перма-
кутуристи говори дека „Почвата може целосно 
да се подобри во една градина или на имот со 
мала површина. Оние, кои се занимаваат со 
градинарство на секој квадратен метар можат да 
применат мерки кои лесно и брзо создаваат почва: 
преку аплицирање на компост, малч, биолошки 
богати раствори како на пример течност од 
вермикомпст, компостни чаеви и био-ѓубрива. 
Богатата и разновидна почвена биологија, заедно 
со додавањето на органски материи  создава и до 25 
милиметри почва секоја година. Со удвојувањето 
на додадената органска материја, одржливо 
може да се удвои и количеството на нова почва“.2 

1 http://permaculturenews.org/2016/04/01/save-our-soils/
2 http://permaculturenews.org/2016/04/01/save-our-soils/
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Практични совети 
за создавање на 
пермакултурна градина

Сѐ повеќе стануваме свесни за (не)квалитетот 
на храната, која ни е сервирана преку 
конвенционалното земјоделие, но и за последиците 
од процесот за нејзиното добивање. Додека 
побарувачката на здрава, хемиски нетретирана и 
локална храна е во пораст, многу луѓе  почнуваат 
да користат алтернативните модели (кооперативи 
на потрошувачи, групи за солидарна размена и тн.) 
за снабдување со квалитен зеленчук, овошје и други 
прехранбени производи. Исто така, сѐ повеќе луѓе 
повторно почнуваат да создаваат свои сопствени 
био-градини, нешто што пред 30-40 години беше 
секојдневие. 

Секој што сака да започне сопствена градина,   
треба да земе предвид неколку битни аспекти:  
местото за градина треба да ги има барем осно-
вните услови за одгледување растенија; леите 
т.е површините за садење да бидат соодветни на 
климата и почвените услови, но и според личниот 
вкус; не треба да се користат никакви хемиски 
средстава за заштита и прихрана; градината треба да 
претставува екосистем во кој постои рамнотежа меѓу 
популациите на штетници и нивните предатори.

Избор на локација за градина

Местото за градината треба да е на сончево 
место, повеќето од растенијата за добар развој имаат 
потреба од 6-8 часа директна сончева светлина.
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Почвата е препорачливо да биде плодна, богата 
со живот (жители во подземните слоеви) и со добра 
структура. Добрата структура на почвата подразбира 
дека таа не е набиена и содржи голем број на микро 
и макро агрегати и пори што овозможуваат простор 
за задржување на водата, развој на микроорганизми 
и полесно пробивање на корењата. 

На сликата е прикажан 
така наречен микро 
агрегат каде што има 
природно подредување 
на минералните 
честичкички, органската 
материја, коренчињата, 
микроорганизмите и 
порите исполнети со 
почвен раствор од вода и 
воздух.

Од голема корист може 
да ви бидат основните 
почвени карактеристики 
кои се однесуваат за 
почвата на Вашата локација 
- Ph вредноста, процентот на органски материи, 
во колкава мера се застапени глината, песокот и 
правта итн.  

Од аспект на Ph вредноста, почвата може да се 
движи од изразено кисела до изразено алкална. Оваа 
вредност е важна бидејќи одредува во колкава мера 
минералите од почвата ќе бидат лесно достапни за 
растенијата. Неутралните и слабо киселите почви 
овозможуваат лесна апсорпција на сите минерали, 
но не сите растенија претпочитаат една иста 
вредност. 



93

ПЕРМАКУЛТУРНИ АЛАТКИ  ЗА ОДРЖЛИВО ЖИВЕЕЊЕ

Процентот на застапеност и соодносот на 
песок, глина и прав во почвата ја дава нејзината 
механичка структура. Секоја од овие фракции 
има свои предности и недостатоци гледано од 
аспект на градинарењето. Почвите со голем процент 
на песок се лесни и имаат добра структура, водата 
брзо продира, но не се задржува, а и процентот 
на хранливи материи е мал. Глинестите почви се 
тешки, инфилтрацијата на водата е побавна и лесно 
можат да се набијат, меѓутоа имаат добра способност 
за задржување на водата и хранливите материи, 
богати се со минерали.  

Локацијата треба да има пристап до вода 
за полевање. Водата не треба да е хемиски и 
биолошки загадена или пак оптоварена со голема 
концентрација на соли, кои штетно ќе влијаат на 
растенијата. 

Растојание на елементите - заради одржување 
и користење, градината треба секојдневно да се 
посетува еднаш или повеќе пати на ден, Колку 
помали растојанија поминуваме, толку повеќе 
штедиме енергија и ги оптимизираме нашите 
активности во градината. Затоа според принципите 
и методите за пермакултурен дизајн, градината 
треба да е сместена во првата зона  т.е.  на локација 
што се наоѓа најблиску до нашето живеалиште.

Елементи во градината

Иако секоја градина е уникатна и автентична 
сама за себе, постојат повеќе начини како може 
да ја дизајнираме градината, тоа пред сѐ зависи 
од  климатските услови, почвата и стилот кој ќе го 
негуваме. 
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На сликата се прикажани подигнати леи, тие се 
конструираат така што површината која се сади е 
повисока од патеката. 

Површината што е наменета за садење може да се 
издигне со помош на дрвена конструкција, камења, 
тули или пак друг материјал. Широчината на леите 
вообичаено е од 0,6 до 1 метар, оваа широчина ни 
овозможува лесно да работиме по целата површина. 

Предноста на овој тип на леи е тоа што се 
естетски привлечни и градината  делува уредно; 
може да се примени на места каде почвата не е 
квалитетна; доколку се подигне доволно, можат 
да ја користат и лицата со посебни потреби (кои 
седат). Единствен недостаток т.е. трошок е тоа што 
доколку не располагаме со потребниот материјал за 
констурукцијата, истиот мораме да го набавиме. 

Доколку подигнуваме градина во подрачје со сува 
клима, на почва сиромашна со органски материи и 
со слаб капацитет за задржување на водата, тогаш 
може да направиме вдлабнати леи. Овие леи се 
прават така што дел од почвата се вади, се поставува 
водонепропуслив или полупропустлив материјал, 
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за на крајот на местото од извадената почва се става 
нова добро припремена и плодна почва. 

Спиралата со билки (herb spiral), 
клучалката (keyhole garden) и мандала 
градината (mandala garden) 
немаат конвенционален 
изглед на леа за садење, 
но се доста практични и 
економични во смисла 
на искористеност на 
просторот. Формата на 
овие елементи е таква 
што површината за 
садење е најголема.

Подобување на 
квалитетот на почвата 

Доволно органски материи 
и добра почвена структура создаваат 
услови за развој на избалансиран екосистем на 
почвени организми што е предуслов за плодна 
почва. Постојат повеќе  пристапи и техники 
за создавање и одржување на здрава почва. 
Малчирањето, користењето на биолошки течности, 
употреба на квалитетен компост и органски ѓубрива, 
одржување на растителната покривка и редуцирано 
вознемирување (копање и орање) се стратегии, кои 
овозможуваат создавање на здрава почва. Важно е 
да се напомене дека хемиските ѓубрива и пестициди 
штетно влијаат на почвените микроорганизми, кои 
иако на краток рок можеби навидум даваат некакви 
резултати, на долг рок имаат екстремно негативно 
влијание врз почвата. 
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Градината е екосистем самата за 
себе

За разлика од пристапот со користење на 
„хемија“, био-градинарот има поконструктивен 
пристап што се базира на свесноста дека 
во природата има деликатна рамнотежа, 
која овозможува сите видови на растенија и 
микроорганизми да коегзистираат при тоа никој да 
не стане доминантен. Големиот број разновидни 
растенија и хабитати што се карактеристични за 
биолошката градина создаваат екосистем во кој 
владее рамнотежа меѓу штетниците и нивните 
предатори, така што штетите од инсектите и 
болестите се во нормални и прифатливи граници.

На сликата е 
прикажано мини 
воден хабитат 
во градината 
што може да 
обезбеди развој 
за нов екосистем. 
Жабите се 
одлични 
предатори на 
инсекти и мали 
полжави. 
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Поликултурно садење

Растенијата што меѓусебно позитивно си влијаат 
ги садиме во непосредна близина или пак на иста 
леа. Некои од добрите соседи се на пример: лук 
и морков, домати со босилок и целер, јагоди со 
цвекло, пченка со грав и тиква, итн. Џунџулето 
ги одвратува земјените нематоди, а привлекува 
корисни инсекти. Мало езерце во градината ќе 
привлече самовилски коњчиња, мали птици и 
други животинки, кои се хранат со штетницте од 
градината. Некогаш и за некои штетници  може 
да се користат 
и разни 
природни мамки 
и заштитни 
мрежи, рачното 
отстранување 
на штетниците 
и заболените 
делови од 
растенијата 
е исто така 
ефикасна мерка. 

Зошто да имаме градина?

Постојат многу причини зошто луѓето треба 
повторно да започнат да се занимаваат со 
градинарство. На прво место е личното здравје, 
градината е можност да се произведува хемиски 
нетретирана храна за себе и другите. Самиот чин 
на градинарење е докажано одлична антистрес 
терапија и позитивно влијае на психо-физичката 
состојба. Домашната градина не само што штеди 
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пари, туку може да биде и можност за заработка. 
Дворот е уште една соба на отворено во нашиот 
дом, а различните бои, мириси, текстури, форми 
кои се својствени за биолошките градини додаваат 
дополнителна естетска вредност на просторот. 
Градините се полигон за учење на нови вештини и 
искуства, а посебно се корисни за децата и младите. 
Во последно време никнуваат сѐ повеќе заеднички 
градини кои позитивно влијаат на зближување 
на луѓето од соседството и придонесуваат за 
поквалитетен  општествен и културен развој на 
секојдневието.
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Пермакултурна кујна - 
рецепти

Коприва

Копривата како природна состојка се користи за 
прихранување на растенијата кои бараат поголемо 
присуство на азот, но се користи и во борба против 
зелени вошки. Постојат два начина на подготовка 
на раствор од коприва: 

1. Неферментиран раствор: ситно исечкана 
коприва (1кг.) да се 
прелие со нехлорирана 
вода (10л., најдобро 
дождовница) и да отстои 
24-36 часа, а потоа да се 
процеди и течноста да 
се собере во прскалка. 
Овој раствор може да 
се користи директно, 
без дополнително растварање со вода. Игличките 
од копривата содржат мравја киселина која ги 
уништува вошките на растението. Растворот се 
нанесува еднаш неделно, а по потреба може и 
2-3 пати неделно. Цврстиот остаток од копривата 
може да се искористи за компостирање. 
2. Ферментиран раствор: ситно исечкана 

коприва (1кг.) се прелива со нехлорирана вода 
(10л., најдобро со дождовница). Се остава да 
отстои 10-15 дена со повремено мешање. За време 
на ферментацијата копривата шири непријатен 
мирис (пожелно е да ја ставите некаде на страна) и 
ќе пени на површина. Кога пената ќе исчезне, тоа 
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значи дека процесот на ферментација е завршен 
и растворот може да се користи за ѓубрење или 
фолијална прихрана (прихрана преку лист). 
Доколку се користи како течно ѓубриво за полевање, 
добиениот ферментиран раствор дополнително се 
раствора во однос 1:10. А, доколку сакате да го 
користите фолијално, се раствора во однос од 1:10 
до 1:25. 
Успешно! 

Лушпи од јајца

Лушпите од јајце претставуваат извор на 
калциум кој им е потребен на растенијата како 
нутриент. Покрај калциум, лушпите содржат и 
железо, манган, фосфор, магнезиум и природен 
флуор. Само една кафена лажичка прав од лушпи 
од јајца содржи 800 до 1000 мг. калциум. Тој се губи 
од почвата при силни дождови и испирање на тлото 
или при исцрпување преку растенијата, со што 
почвата станува покисела. Можеби сте забележале 
дека се случува на дното на зелен домат да се појават 
црни дамки и плодот да скапе. Тоа е показател дека 
растението нема доволно калциум.

Лушпите од јајце се одлично средство за да се 
спречат овие несакани појави. Исушените лушпи 
од јајце сомелете ги или столчете ги најситно што 
можете и прелијте ги во стаклена тегла со јаболков 
оцет. Теглата прекријте ја со ретка газа за да може 
растворот да дише. Оваа смеса промешувајте ја 
секој ден во период од 3 недели. Добиениот раствор 
процедете го и чувајте го во затворен сад. По 
потреба, 2-3 лажици раствор мешајте со 1л. вода и 
користете го за прскање и фолијална прихрана на 
вашите билки во градината. Со среќа!
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Компостен чај 

Предностите од користење на компостен чај 
во вашата градина се зголемен принос, поголеми 
плодови и заштита на растенијата од болести и 
штетници. 

Потребна опрема  

• Канта (големината зависи од тоа колкава 
количина на компостен чај сакате да направите) 

• Пумпа за вода (од аквариум)
Состојки

• 9 литри вода (идеално дождовница, доколку 
немате, дестилирана вода е исто во ред)

• 1-2 шољи домашен или купен компост 
• 2 капачиња ѓубриво од алги 
• 2 капачиња рибина емулзија 
• 2 капачиња течна хумусна киселина
• 3-4 лажици меласа

Начин на подготовка

• Наполнете ја кантата со вода и поставете ја 
пумпата за вода 

• Додајте го компостот во водата и помешајте (за 
да не ви се блокира пумпата за вода од компостот, 
истиот можете да го ставите во најлонски хулахопки 
и да го прицврстите на едната страна од кантата) 

• Додадете ги сите останати состојки, обрнете 
внимание меласата да биде добро измешана затоа 
што знае да се заглави на едно место. 

За потребните бактерии да може да се размножат, 
температурата на водата не треба да е ладна. Ако е 
млака или потопла, тоа осигурува побрзо и сигурно 
размножување на бактериите. 
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За потребните бактерии да може да се размножат, 
температурата на водата не треба да е ладна. Ако е 
млака или потопла, тоа осигурува побрзо и сигурно 
размножување на бактериите. 

Смесата ја оставате на пријатно топло суво место, 
пумпата се остава да работи (да ја аерира смесата) 
најмалку 12, најмногу 36 часа. Потоа компостниот 
чај е подготвен за користење и треба да се користи 
веднаш. Повеќе од 36 часа не треба да се остави затоа 
што по тоа време корисните бактерии изумираат.  

Користење на компостниот чај 

Измешајте 5 делови вода и еден дел компостен 
чај. ВАЖНО: Водата со која го мешате компостниот 
чај треба да биде дождовница (или во секој случај 
вода што не содржи хлор). Во спротивно, хлорот 
ќе ги уништи сите бактерии, кои сме ги развиле во 
компостниот чај. Доколку немате дождовница, со 
цел да го отстраните хлорот од водата наједноставно 
е да го оставите потребното количество вода на 
сонце да отстои 24 часа и потоа истата може да се 
користи. 

Важноста на секоја од состојките од кои се прави 
чајот 

Меласа: меласата служи како извор на храна 
за бактериите, дополнително витамините и 
минералите што  ги содржи меласата имаат моќ за 
време на аерирањето да се претворат во облик што 
е лесно достапен за растенијата. Во замена, може 
да се користи и мед, глукозен сируп или обичен 
шеќер (иако тој е наједноставен и најсиромашен со 
минерали). 

Хумусна киселина – хумусната киселина е 
веројатно најважната состојка. Таа на растението 
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му ја подобрува способноста за апсорпција на повеќе 
вода и хранливи состојки. 

Рибина емулзија – овозможува многу важни 
витамини и минерали за растенијата како фосфор, 
калиум...

Со среќа при подготовката на чајот и 
се надеваме тоа да придонесе кон повеќе 
насмевки и подобар принос во градината!
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Препорачана литература*

 → “Introduction to Permaculture” - Bill Mollison, Reny 
Mia Slay

 → “Permaculture: A Designer’s Manual” - Bill Mollison
 → “Water For Every Farm: Yeomans Keyline Plan”- 

P.A.Yeomans
 → “The Resilient Farm and Homestead: An Innovative 

Permaculture and Whole Systems Design Approach” - Ben Falk
 → “The Market Gardener: A Successful Grower’s Hand-

book for Small-scale Organic Farming” - Jean-Martin Fortier
 → “Rainwater Harvesting for Drylands and Beyond,                    

Volume 1, 2ndEdition”-Brad Lancaster
 → “Rainwater Harvesting for Drylands and Beyond,                  

Volume 2”-Brad Lancaster
 → “Gaia’s Garden: A Guide to Home-Scale Permaculture” 

–Toby Hemenway
 → “The Permaculture City: Regenerative Design for Ur-

ban, Suburban, and Town Resilience” - Toby Hemenway
 → “Earth User’s Guide to Permaculture”-                                                             

Rosemary Morrow
 → “The Earth User’s Guide to Teaching Permaculture”- 

Rosemary Morrow
 → “How To Grow Perennial Vegetables - low-maintenance, 

low-impact vegetable gardening”- Martin Crawford
 → “Trees for Gardens, Orchards and Permaculture”-              

Martin Crawford
 → “Creating a Forest Garden - Working With Nature To 

Grow Edible Crops”-Martin Crawford.
 → “Edible Forest Gardens - Ecological Vision & Theory 

For Temperate Climate Permaculture”-Dave Jacke, Eric 
Toensmeier

 → “Edible Forest Gardens - Ecological Design And Prac-
tice For Temperate-Climate Permaculture”-Dave Jacke, Eric 
Toensmeier
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 → “How to Make a Forest Garden”- Patrick Whitefield
 → “The Earth Care Manual - A Permaculture Handbook 

For Britain and Other Temperate Climates”- Patrick Whitefield
 → “The Living Landscape, How to Read and Understand 

It” - Patrick Whitefield
 → “Outdoor Classrooms - A handbook for school gardens”- 

Carolyn Nuttall, Janet Millington
 → “Permaculture Design - step by step”- Aranya
 → “The Basics of Permaculture Design”-  Ross Mars
 → “Sepp Holzer - The Rebel Farmer” - Sepp Holzer
 → “Sepp Holzer’s Permaculture - a practical guide for farm-

ers, smallholders and gardeners”-Sepp Holzer
 → “Desert or Paradise: Restoring Endangered Landscapes 

Using Water Management, including Lake and Pond Construc-
tion”- Sepp Holzer

 → “The One-Straw Revolution: An Introduction to Natural 
Farming”- Masanoba Fukuoka

 → “Sowing Seeds in the Desert - natural farming, global 
restoration & ultimate food security”- Masanoba Fukuoka

 → “Mycelium Running: How Mushrooms Can Help Save 
the World”-Paul Stamets

 → “Teaming with Microbes: The Organic Gardener’s Guide 
to the Soil Food Web, Revised Edition “- Jeff Lowenfels

 → “Teaming with Nutrients: The Organic Gardener’s 
Guide to Optimizing Plant Nutrition” - Jeff Lowenfels

 → “Restoration Agriculture”- Mark Shepard
 → “Permaculture: Principles and Pathways beyond Sus-

tainability” - David Holmgren
 → “Seed to Seed: Seed Daving and Growing Techniques for 

Vegetable Gardens” - Suzanne Ashworth
 → “Cows Save the Planet: And Other Improbable Ways of 

Restoring Soil to Heal the Earth”- Judith D. Schwartz
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 → Бесплатни електронски изданија:
 → http://www.green-shopping.co.uk/ebooks/free-ebooks.

html (збир на изданија)
 → h t t p : / / w w w . z m a g . h r / h r / z m a g o v e - p u b l i k a c i j e                                     

(збир на изданија)
 → h t t p : / / w w w . s a r e . o r g / L e a r n i n g - C e n t e r / B o o k s                                          

(збир на изданија)
 → https://holmgren.com.au/downloads/Essence_of_Pc_

EN.pdf 

*насловите на книгите и имињата на авторите се 
оставени во оригинал на англиски, со цел полесно да 
може да се истражува за нив. 

http://www.green-shopping.co.uk/ebooks/free-ebooks.html
http://www.green-shopping.co.uk/ebooks/free-ebooks.html
http://www.zmag.hr/hr/zmagove-publikacije
http://www.sare.org/Learning-Center/Books
https://holmgren.com.au/downloads/Essence_of_Pc_EN.pdf
https://holmgren.com.au/downloads/Essence_of_Pc_EN.pdf
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Ви благодариме за интересот и одвоеното време да 
ги проследите овие наши идеи за тоа како би можеле да 
живееме посреќно и поприродно опкружени со изобилие 
и ненасилност. 

Веруваме дека ви откривме нови информации и се 
надеваме дека ве инспириравме макар да створите свое 
парче градина во својот двор! Со љубов, 

                   Наша Добра Земја и Зелената Арка 
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