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Kako do stalnega vira vode
Veliko kmetij v Sloveniji se sooča s težavo zagotavljanja enakomerno razporejenih in zadostnih količin vode za potrebe kmetijske dejavnosti.
V Sloveniji, kot marsikje drugod
po svetu, so padavine neenakomerno razporejene skozi rastno
sezono. Trajen vir vode pa je
eden glavnih pogojev za stabilno in kakovostno kmetijsko pridelavo. Možni viri so meteorna
voda, voda iz vodotokov ali voda
iz vrtine, torej podzemna voda.
Seveda pa je ta vodja težje
dostopna in njena dostopnost
je povezana s precejšnimi stroški za vrtanje vrtine, črpalko in
cevi, po katerih pride voda na
površje, za pogon črpalke je potrebna elektrika, ki poganja črpalko. Če so prej navedeni stroški enkratni oziroma vezani na
postavitev sistema, pa je strošek
elektrike stalen in ga je potrebno upoštevati pri odločitvi za

črpanje vode iz vrtine.
A vrnimo se na začetek. Pred
začetkom kakršnihkoli opravil
je treba pridobiti ustrezna dovoljenja ter ugotoviti, kje so zadosti
izdatni podzemni viri vode, da
se bo naložba povrnila.
Eden od načinov ugotavljanja podzemnih tokov je radiestezija, do katere imajo številni
bolj ali manj upravičene pomisleke. Vendar obstajajo ljudje, ki
znajo odkriti, kje se nahaja podzemna vodna žila. Takšen je tudi
Zdravko Malnarič iz Bele krajine,
ki je že številnim pomagal odpraviti težave zaradi pomanjkanja
vode, tako da je odkril podzemne
tokove vode. V Beli krajini je več
kmetij, ki so s pomočjo Zdravka
Malnariča prišle do trajnega

Kali so nekoč že bile na kmetijah, zakaj se ne bi tja tudi vrnile?
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vira vode iz vrtine, med njimi
tudi kmetija Borisa Raztresena v
Rimu pri Adlešičih.
Kraški svet v Beli krajini ne
zagotavlja trajnega vira vode,
zato je bila vrtina rešitev za pridobivanje vode, nujno potrebne za namakanje rastlinjakov in
drugih kmetijskih površin, kjer
pridelujejo zelenjavo, pa tudi za
površinske zbiralnike vode, tako
imenovane kali, ki so v preteklosti služile za različne namene. Na
kmetiji Raztresen, ki redi različne vrste domačih živali, med nji-

mi tudi vodno perutnino, so kali
zagotovile, da so za gosi in race
izpolnjeni etološki (živalim prilagojeni) pogoji reje.
To je le nekaj možnih načinov uporabe podzemne vode na
kmetijah. Ob pomoči toplotne
črpalke pa jo je možno uporabiti bodisi za ogrevanje ali ohlajanje objektov, ob izpolnjevanju
še nekaterih pogojev pa tudi za
uporabo v gospodinjstvu, prihodnost pa bo verjetno pokazala še nove možnosti.
» Marjan Papež

Pozdravljamo sprejetje Uredbe
o zelenem javnem naročanju
Uredba bo članom in članicam KGZS omogočila, da se lažje vključijo v sistem javnega naročanja.
Vlada RS je na redni seji 8. decembra sprejela Uredbo o
zelenem javnem naročanju (Uredba). Na Kmetijsko gozdarski
zbornici Slovenije (KGZS) pozdravljamo sprejem Uredbe, ki
bo članom in članicam KGZS omogočila, da se lažje vključijo
v sistem javnega naročanja.
Na KGZS zagovarjamo sistem zelenega javnega naročanja,
ker se v sistem javnega naročanja vključujejo tudi lokalna živila
in izdelki iz lesa. Namen Uredbe je »zmanjšati negativen vpliv
na okolje z javnim naročanjem okoljsko manj obremenjujočega
blaga, storitev in gradenj in dajanje zgleda zasebnemu sektorju in potrošnikom«. Na KGZS menimo, da bi s sistemom tako
imenovanih kratkih verig – od kmeta do kupca – zaradi krajših
transportov in manj embalaže zmanjšali onesnaževanje okolja.
Na KGZS med drugim pozdravljamo tudi zahtevo pri javnem naročilu pohištva, ki pravi, da mora delež lesa v pohištvu
znašati vsaj 70 odstotkov prostornine uporabljenih materialov za izdelavo pohištva. Les in materiali na njegovi osnovi pa
morajo izvirati iz trajnostno pridelanih virov. Na KGZS obenem pozdravljamo tudi pogoj, ki pravi, da mora delež lesa v
javnih stavbah znašati vsaj 30 odstotkov prostornine vgrajenih materialov. Na KGZS že dalj časa opozarjamo na pomen
trajnostnega gospodarjenja z gozdovi in krizo v lesnopredelovalni industriji. Menimo, da bo Uredba prinesla pozitivne
učinke tudi na teh področjih.
» Jerica Potonik
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